


NVjjaorsdag 

Dag van de Vrede 

donderdag 

1 
jannewaori 

weke 1 

e, vn jdag 

2 
j annewaoni 

weke 1 

rç' 

Alle euliek.oeken in 't wand en de klonties in de ziepe 
• (wodt veural zegd af'per ongelok 

alles in ien keer valen laoten; 
Ni/berkoop, Oosterwoo lde) 

zaotendag 

3 
j annewaoni 

weke  

zundag 

4 
j annewaoni 

weke 1 

Eun, deun, dip, zeuven kannen kip, 
zeuven kannen kukelekannen, eun, deun, dip 

(ofielvassien; Scharpenzeel) 



Gelokkig Ni'jjaor! 

Daor is hij dan weer! De ni'je Stellingwarver Spreukekelinder veur et jaor 
2004! 0k dit keervaalt d'r vanzels van alles in te lezen ente bekieken. Bij dat 
bekieken moej' in 't eerste plak daenken an de prachtige stiiptekenings die 
Jan Oosterhof jr. ok now weer speciaol veur disse kelinder bedocht en 
tekende. En vanzels is ok de mooie foto veurop et schild ei bekieken weerd. 
De foto van de tjasker an Loilcema's laene bil de Lende in Hooltpae is maekt 
deur Sietske Bloemhoif. Op ien van de kelinderblatties beschrift Hendrik 
Benen van Else een ere tjasker, die bil de Stobbepoele in Tmnde te vienen is. 
Wat dr veerder allegere te vienen is in disse kelinder? Now, lees man Wiebe 
Scheenstn schreef veur van 't jaor weer slim aorige én wetensweerdige stok-
kies over de netuur. Dit keer vertelt hij over wat d'r zo allegere leeft en gruuit 
om huus henne, zoas bi'jglieks de boerezwelver en de neutepolle. We hebben 
juust veur dat onderwarp keuzen, omdat deur de hiele kelinder henne een hie-
leboel stokkies te vienen binnen die over alderhaande huren, gebouwen of 
bouwwarken in de beide Stellingwarver gemienten gaon. 
Veurop de blatties staon, hek as altied, spreuken en gezegden uut et Stelling-
warfs Woordeboek. We hebben ok now weer perbeerd zoveul meugelik 
materiaol uut alle dörpen van de Stellingwarven op de blatties te plaetsen. Dat 
geit trouwens veur de veurkaanten bek lieke goed as veur de aachterkaanten. 
Mochtenjim nog anvullings hebben op ien of meer van de onderwarpen, of 
ere aorigheden op et gebied van et Stellingwarfs of de Steilingwarven 
weten, geef die dan deur an de mitwarkers van de Stellingwarver Schrie-
versronte in Berkoop (tili. 0516-451108). Zij stellen dat slim op pries! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Sterrebeelden, oolde spullegies, puzels, gao mar deur... 

Oonze vaaste mitwarker Joop van Lier vertelt dit keer over een tal sterrebeelden op 
et noordelik halfrond. Hij legt daorbi'j ok uut hoe as die te zien binnen. Perbeer 
daorom die sterrebeelden op zien anwiezings mar es te vienen. Veur een tal daorvan 
hej' genoeg an een goeie verekieker. Ok veer van 'tjaor hebben we een twaelftal 
puzelties bedocht en Koop Gorte van Hooltpae het et op disse kelinder veural over 
herinnerings an oolde mesienen of gebruuksveurwarpen. Een boel van jim zullen 
bil et lezen daorvan daenken: och ja, dat was ommes ok zo... 
Van Hendrik Benen van Else en Vrouw Bloemhoif van Ni'jberkoop bin weer een 
peer stokkies te vienen die over onderwarpen uut zien of heur dörp gnon. Daomaost 
is dr ni 'j dichtwark van Jan Oosterhofjr. en ni'j dicht- en schriefwark te lezen van 
MaHo, een schriefster uut Hooltpae. Dr bin liekewel ok een viertal verhaelties uut 
de bundel Daegelikse dinkies van Klaas van der Weg van Ni'jtriene opneumen. 
D'rbin ok nog twie ni'je onderwarpen in de kelinder te vienen: et iene gaot over mid-
delties tegen atderhaandezaeken. Middelties tegen kwaolties, schoonmaekmiddelties 
engaomardeut Jan Oosterhofsr. kwam die tegen in eenhiel ooldboekien dat indertied 
uutgeven wedde deur Van den Broek uut Enschede. Et is een soort van rechterhaand 
veer de huussrouw en vandaege-de-dag misschien ok wel veer de huusman. 
Et aandere ni'je onderwarp - en dat zullenjim in disse kelinder vaeke tegenkommen - 
gaot over oolde (lciender)spullegies, zoas negenstikken, bikkelen en hoedsjeballen. 
Ni'j bin ok een tal gedichten en verhaelties van Harmen Houtman die hij speciaol 
veur disse kelinder schreef. len van die ni'je gedichten kun jim mitien al op de aach-
terkaante van et volgende blattien vienen. Daomaost is dr ok wat oolder werk van 
disse al jaoren bekende en aktieve schriever te lezen. 
Jim zien et wel; et bin weer alderhaande verschillende onderwarpen. Mar gelokkig 
hebbenjim et een hiel nij en laanlcjaor an tied om die te lezen. Vent plezierdaormit! 

Jan Oosterhofsr., Joop Oosterhofen SietskeBloemhoff 



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

deensdag 

6 
j annewaori 

weke 2 

Zunne op 08.47, zunne onder 16.42 

maendag 

. 5 
jannewaori 

• weke  

S 
Zo schieve as de toren van Pisa 

(Lan gedieke) 

V.M. 16.39 

woensdag 

7 
j annewaori 

weke 2 

donderdag 

8 
j annewaori 

weke 2 

HiU het de mendeure nog eupen 
(hiy het de gulp nog eupen; Der Izzerd) 



Kelinder 

De daegen van etjaor 
ze bin nog onbeschreven, 

we moe'n ze stap veur stap 
heur eigen inhoold geven. 

Een wit en vraogend blad, 
dat ropt om woord en penne 

... en dag en weke, maand 
waor brengen ze oons henne? 

Waor vaalt de dikke troon',  
waor huust de tegenslag, 

waor gloeit, hiel onverwaachs, 
die meesterlike dag? 

Waor dot et leven zeer, 
waor tilt et oons weer op, 

waor krijt et as een kiend, 
waor zegt et weerdig stop? 

...en staorig, free veur tree, 
vult et hielejaor him in, 

gruuit zien wezen en zien ziel 
weer opni j naor een begin... 

Harmen Houtman 

Wat over sterrebeelden 

Orion 
(de Reus en Grote Jaeger) 

Hallo, beste lezers van disse kelinder, daorbin ik weer! Om mar mitien mit 
de deure in huus te valen, ik wil jim vot-en-daolik wat vertellen over dat 
mooie grote sterrebeeld Orion, dat winters zo prachtig au de zudelike 
hemel staot. Jim hebben et misschien al in de gaten, van 'tjaor wil ik et heb-
ben over de stenebeelden die wat veerder van de hemelpool staon. Kiek 
disse maond as et aovens donker en onbewolkt is mar es naor et zuden en 
dan ziej' zeker zeuven heldere steens die mit mekeer zoen betien de vorm 
van een zaandloper hebben. Dat is et sterrebeeld Orion, de Grote Jaeger, 
mit in zien rechterhaand een knots en in zien linker de huud van een lieuw. 
Orion is een prachtig sterrebeeld mit linksboven de roodachtige steen 
Betelgeuze en dat is Arabisch veur et huus van de twielings. Betelgeuze is 
een grote superreus St achthonderd keerde diameter van de zunne en hij 
staot 470 lochtjaor van oons of. Rechtsonder ziej' de blauwwitte steen 
Rigel, dat 'voetsteern' betekent. Et is ok een superreus en de starkte van zien 
locht is vuuftigduzend keer zo groot as van oonze zunne. bi de midden van 
et sterrebeeld zien we nog een drietal steerns op een riegeltien staon, et gaot 
hier om de Goddel van Orion. Die drieje staon dattienhonderd lochijaor 
van oons of. Onder de goddel kuj' nog een drietal zwakkere steenties zien 
en in de midden d'rvan ziej' een waezig vlekkien, dat is de M42, de Orion-
nevel. Deur een verekieker kuj' die nevel al hiel goed zien. De nevel is de 
kraomkaemer daor ni'je steerns geboren wodden. 
Joop van Lier 



rit'S 

ggelt as 
De Hoev 

e,. vrijdag 

9 
j annewaori 

weke 2 

zaoterdag 

10 
j annewaori 

weke 2 

Zunne op 08.44, zunne onder 16.52 

nrndag 

11 
j annewaori 

weke  

maendag 

12 
j annewaori 

weke  

Zo glad as eulie 
(wodt zegd as d'r wat hiel smerig is; Noordwoolde) 

sur 



Voegels kommen in de tuun 

Injannewaori kommen de voegels naor de tuun. Veural wet een posien vröst en as et 
snijd het, is drveur een boel voegels muuilik voer te vienen. Uut ervering weten ool-
derevoegels dat dr in krappe tieden vaeke voer op de 'plaanke' ligt. D'rbinmar weinig 
voegels die alles eten. 
Et is now de tied om een voerplaanke op zde'n aanderhalve meter lange paol in de 
tuun te zetten op een plak waor aj' de voegels vanuut de kaemer bekieken kunnen. 
Veerder is et belangriek de voerplaanke dichte bij wat struken of een hede te plaet-
sen. Bij geveer bin stroken goeie plakken om naar toe te vlochten. 
Schoef onder de voerplaanke halverwege de paal een halve meter lange huize van 
PVC, zodat de katten niet bij et voer kommen kunnen. 
Niet alle voegels kommen op de voerplaanke of. Dat geIt bijveurbeeld vent de 
bedemuske, et winterkeuninkien en vaeks ok et roodbossien. Zij eten vaeks et voer 
dat de ere soorten mot hebben. 
De eerste voegels kommen deur de honger al naor et voerplak as et lochtig begint te 
wodden. Hongerige voegels wo'n minder veurzichtig. Katten die naachs ommestru-
nenbin een plaag veer de zangvoegels. Et is dan ok vale beter om die naachs binnen 
te holen. 

aees veerder op et volgende blattien) 

Zorg veur verscheidenhied an voer 

Een tal gaasten in de tuun henrt bij de zaodeters. Ze bin te herkennen an een kegel-
vormige snaevel. Tot die groep beheuren 0e. de bons- en ringmuske en alle vinke-
achtigen. Ze eten o.e. bruunbrood, et zaad van ontuug, mingd gram, ongezoolten 
etensresten en ongekookte havermout. 
Liesterachtigenzoas de merel, keuperwiek en kramsvoegel eten graeg rottend fruit, 
schellen van fruit en heien. Meerstal hebben beie-eters, waar ok de gooldvinke 
onder vaalt, de beien van de vuurdoorn, de cotoniaster en de hulst al op veer et voer 
echt krap begint te wodden. Wie disse soorten verwennen wil, kan voeren mit kien-
ten die wiekt binnen en/of rezienen. Liestersoorten eten trouwens ok ongezoolten 
keze zonder et plestiek raantien. 
Mezen vangen in de zornmer alliend mar insekten en heer larven. In de haast en winter 
schaekelen ze over op eulieholende zaoden en vetten. Vaeke wo'n vetbollenkocht, mar 
et kan ok aanders. Zuuk een peer stokken stevige boomschosse, hang die an de onder-
kaant tegen de voerplaanke ofmit een stokkien iezerdraod an een takke van een struke. 
Smeerdaorkoevetofpindakezeop enbestri'j et gauw had woddende vet mit tussen een 
peer bakstienen fienwreven ries ofgraon. De inhoold van een goedkope potpindakeze 
trekt alderhaande soorten mezen an. In tenen mit hoge bomen of hoge bomen die in de 
buurt van de tuun stam kan de grote bonte specht of alderdeegst de boomklever op 
bezuuk kommen. Mit een ongezoolten stok spek, een klodder goedkope margerine of 
pindakeze die op een stamme streken is, bin de specht, de boomklever en mezen al 
bliede. Veer alle mezen bin overbleven of mislokte euliebollen een lekkernij. 
Zorg ok veer drinkwaeter. As et een poze vröst zonder dat d'r snij ligt, is fienmaekt 
ies nut de vriezer of koelkaaste een prima vervanger. 

Wiebe Scheenstra 



deensdag 

13 
j annewaori 

weke 3 

woensdag 

14 
j annewaori 

weke 3 

Die is mar aorig in de es 
(die het mooie kleren an; Berkoop) 

L.K. 05.45 

donderdag 

15 
j annewaori 

weke 3 

S, un jdag 

16 
j annewaori 

weke 3 

Kom d'r mar eupen mit veur 't locht 
(vertel et mar eerlik, hool mar niks aachter; 

Oosterwoolde) 



Klokkestoelen (1) 

De meerste klokkestoelen bin van hoolt maekt, mar ze bin ok wel es 
van beton (zoas bi5glieks in et Friese Ooldehoorn), of van iezer 
(zoas de vroegere klokkestoel van Sunnege). 
Et hoolt daor de klokkestoelen van maekt wodden (pattie ooldere 
Stellingwarvers zeggen ok wel kloldiuus) het vroeger warschienlik 
altied iekenhoolt west, mar dat wodt bi'j restauraosies kwaolik meer 
bruukt. De meensken kwammen hooltsoorten op et spoor die veur dit 
wark geschikter binnen. Van iekenhoolt is bekend dat et nogal warkt. 
Et is butendat niet vule veurhanen én slim duur. In plakvan iekenhoolt 
wodt somstieden wel Amerikaans grenen bruukt. Daor zit een protte 
vet en hars in, dat zodoende kan et hoolt goed tegen vocht. 
In o.e. Donkerbroek en Langedieke is een aandere hooitsoort 
bruukt. Dat hoolt hiet Opepe, wiels de haandelsnaeme Bilinga is. Et 
gaot om een dichte, hadde hooitsoorte die in tropisch West-Afrika 
gruuit en clie ok bruukt wodt veur loopbroggen en steigers, en op ere 
plakken daor hoolt an vocht blootsteld is. Zok hoolt is zwaorder as 
iekenhoolt, dat ie kun et niet zo makke lik bewarken en d'r mit omme 
gaon. 

aces veerderop et volgende blattien) 

Klokkestoelen (2) 

Dr bin klokkestoelen daor de zwaorste balken van wel vuufhonderd 
kilo wegen. Dat d'r nogal wat hooitwark vanneuden is, kuj' ok be-
griepen nut et tal verbienings: in ien klokkestoel kun zoe'n zestig tot 
over de honderd verbienings zitten (gatten en pennen) om alles 
inmekaander te zetten. 
Vroeger wodden de klokkestoelen op balstiender bouwd. Die bal-
stiender kwammen dan veur driekwat in de (zaand)grond te liggen 
en stakken d'r veur de rest bovenuut. An de boverkaante van de 
stiender mos een schuinlop end vlak zitten, dat d'r een stiele op steu-
nen kon. De klokkestoelen van bi'jglieks Oosterwoolde, Buil en 
Else bin op zokke balstiender bouwd. 
Toch bin d'r ok hiel wat klokkestoelen die op klippen of poeren zet 
binnen. Die klippen, zoas ze hier bij omme meerstal nuumd wod-
den, bin metselde onderstokken, krek as bij stielen in boerderijen. 
Mar vaeks bin die klippen d'r in laeterejaoren onder zet. De meerste 
klokkestoelen zullen vroeger wel op balstiender bouwd west heb-
ben. Zo komt et nog wel es veur daj' onder de klippen de oolde 
balstiender weer vienen. Dat gebeurde bijglieks in Oosterwoolde. 

(Uut: Klokkestoelen van StellingwarE Sietske A. Bloeinhoif, Oos-
terwoolde, 1988) 



7pig as e 
'versprei4 

zaoterdag 

17 
j annewaori 

weke 3 

Begin van de Bidweke 
veur de ienbied 

zundag 

18 
j annewaori 

weke 3 

PA m 

Zunne op 08.38, zunne onder 17.03 

maendag 

19 
j annewaori 

weke 4 

deensdag 

20 
j annewaori 

weke 4 

Ie hoeven mar ien woord schief te zeggen 
en et is mis mit lijm 

(hij wodt gauw kwaod, trekt et lijm gauw an; Wolvege) 
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JoW fflO&t 
Oaan 	 eev, 

Middelties veur et beweren en vas holen van eteri'je en zo: 

Eten mag nooit in keuperen potten of pannen beweerd wodden, 
omdat keuper roesten kan. 

Restaanten van et middagmaol kuj' et beste in glaezen potten 
beweren. 

Slaod, mar ok ere gruunte, blifi vas af ze in vochtig pepierwikkelen. 

Neuten kzij' goed holen af' ze in dreug zaand beweren. 

Brood blift vas aj' et in een stienen pot doen en die mit een natte doek 
bedekken. 

Te dreuge /ceze moej' een peer daegen in dikke zoere melk leggen, 
dan wodt de keze weer hielemaole goed. 

Zoolt wodt niet vochtig aj' in et pottien wat korrelties ries doen. 

Afweten willen as vis vas is, moej' d'r mit de vinger op drokken. 
Verdwient de ofdrok van je vinger mitien dan is ze goed. 



N.M. 22.04 

woensdag 

21 
j annewaori 

weke 4 

donderdag 

22 
j annewaori 

weke  

Die het de broek op 'e sjokke 
(de broek zakt him of, Steggerde) 

0 

, e. vrijdag 

•23 
j annewaoni 

weke 4 

zaoterdag 

24 
j annewaori 

weke 4 

00 
Hiy het et in de sjoechem 

(hij begript et; Lan gedieke) 



Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n woorden invuld wodden. Naost 
de stippen staot de omsebrieving van et woord dat vraogd wodt. In 
elk volgend woord kommen de letters van et veurige en d'r komt een 
ni5en iene bij. 

klinker 

• . 	 persoonlik vn.woord 

• . . 	 Europeaan 

• . 	perdukt van kiepen 

kotte periodes 

vervoermiddels 

vriezen, sni'jen, et koold 
wezen gedurende een langere tied 

Zoe'n dag 

Zoe 'n weekend mit allemaole jaordaegen; vrijdag, zaoterdag, 
zundag. JWJ bin daor gek op. lederkeer dezelde gezichten, dezelde 
verhaelen, daor moe/' de hieltiedfieurig en vrundelik an mitdoen. 
Kedogies kopen, en die liggen veur et opraepen, want ze hebben 
alles nog lange niet... 
Zoe 'ii dag datje kleinzeuntien vier jaor wodden is. Hij kreeg een 
buldozer en een nije winterjasse. lederiene die bij de deure kwam 
mos zien ni jejassien zien. 'Hek van pake en beppe kregen, 'zee hij 
d'r trots aachteran. 
Wat was dat joongien d'r bliede mit. Daor is temeensen nog aorig-

hiedan. 

Waoromme zoj' niet de jaordaegen, krek as mit moeder- en 
vaderdag, asjaordag-dag in et leven roepen. Gien kedogies meer 
geven, we hebben toch alles al. Misschien wo'n we dan wat minder 
materiaolistisch... 

MaHo 



Zunne op 08.30, zunne onder 17.15 

zundag 

25 
jannewaori 

weke 4 

maendag 

26 
jannewaori 

weke 5 

D'r tegenan ezelen 
(hadde warken; Hooltpae) 

deensdag 

27 
jannewaori 

weke 5 

woensdag 

28 
jannewaori 

weke 5 

Dat eigent him wel aorig goed 
(dat past wel; Blesdieke) 



Parkhinken (1) 

Parkhinken is een spullegien dat vast nog bij een hieleboel lezers van 
disse kelinder bekend is. 
Veurdat begonnen wodden kan, moet eerst een bepaold 'trajekt' op de 
grond of op tegels uuttekend wodden. Vervolgens moen de speulers dat 
trajekt veur et grootste pat hinkende ofleg gen. Eerst moet degene die an 
de beurt is, een blokkien of stientien in de vakkies van et trajekt gooien, 
eerst in et eerste, dan in et twiede en zo wieder. Over de vakkies waor 
een blokkien of stientien in ligt, moet henne sprongen wodden. Op de 
weeronimeweg moet de speulder zien eigen blokkien of stientien mit-
nemen. Is alles goed gaon, dan mag hij zien blokkien in et volgende 
vakkien gooien en opnijj beginnen te hinkelen. As de speulder et blok-
kien of stientien liekewel op een streep gooit, of as hij onder etbinkelen 
op een streep staon gaot, dan is hij of en is de volgende speuler an de 
beurt. De eerste drie vakkies liggen aaehter mekeer, vak viere en vufe 
liggen naost mekeer, daor meuj' dan ok even op beide bienen staon, 
temeensen as dr gien blokkien in ien van de vakkies ligt. Aachter vak 
vier en vufe ligt vakkien zesse, dat in sommige dörpen wel de stove 
nuumd wodt. Nao dat vakkien liggen vak zeuven en achte weer naost 
mekeer en daoraachter ligt in een boogvorm et laeste vak, dat vanwege 
die vorm meerstal de boge nuumd wodt. In dat vak meuj' niet staon en 
ok niet keren. De boge is et laeste vak daor et blokkien of stientien in 
gooid wodden moet. Degene die et eerste klaor is, is de winner! Een 
keertien perberen? 

Parkhinken (2) 

Parkhinken, zo wodt et spullegien dat we op et veurige blattienbeschreven, 
et meerst nuumd. Mar d'r bin ok nog tal van ere benaemings. Zo numen ze 
et in De Blesse, Munnikeburen, Ni'jtriene, Peperge, Spange en Steggerde 
ok wel parkienhinkelen. In Steggerde komt okpaarkhinken veur, in Mun-
nikeburen okparkeltienhinlcelen, in Blesdieke, Der Jzzerd, Nijhooltpae en 
Spange parkhinkelen, en in Spange ok nog perkienhinkelen. Donkerbroek 
het et over paandhinkelen of paantienhinkelen, wiels ok de benaeming 
kruudhinken en kruushinken in dat dôrp veurkomt. Et laeste, kruushinken, 
doen ze ok in Buil, Noordwoolde en Nijhooltpae. In De Fochtel wodt et 
spullegien tikhonken nuumd. 
Etparkhinkersblokklen het ok verscheiden, verschillende benaemings. Et 
wodt ok kruudhinkersbiokiden nuumd (Donkerbroek), parkhinkershool-
tien (Berkoop, Ni'jberkoop), parkhinkershoutien (Spange), parkhooltien 
(Ni'jberkoop, Nijhooltpae), hinkeiblokkien (Blesdieke, De Blesse, Don-
kerbroek, De Haule, De Hoeve, Ni'jberkoop, Ni'jtriene, Oolde- en 
Ni'jlaemer, Peperge, Scharpenzeel, Wolvege), hinkel/ioutien (Spange), 
krielhinkelbiokkien (Donkerbroek), parkhinkbloklden (Else, Hooltpae, 
Oosterwoolde), hinkbiokkien (Else) en parkelbiokkien (Munnikeburen). 
Over et blokkien dat bij et parkhinken bruukt wodt, vertelt een infermaant 
nut Ni'jberkoop in et Stellingwarfs Woordeboek: 'Et parkhinkersblokkien 
zat een kruus overhenne; dat mos boven liggen, eers waj' of.' 



E.K. 07.03 

donderdag 
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Eten daf' zwieten en warken daf' koold wodden 
(Berkoop) 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 

zaoterdag 	zundag 

31 
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Een ei is een ei, zee de boer 
en doe nam hij et dikste 
(De Hoeve, Nihooltpae) 



De dösmesiene of döskaaste 

De dösmesiene of döskaaste is al weer een hiele poze nut de lied. Now en dan 
ziej' ze nog op bepaolde manifestaosies daor oolde beroepen te zien binnen. 
As vroeger de döskaaste in et dörp kwam, was dat veur de schoelegaonde 
jeugd een belevenis. Et was ja een grote mesiene die bij de boerderijen 
kwam, mit een grote trekker dr  veur die alles andreef mit een grote briede 
rieme. De trekker leup in die jaoren op pietereulie. Morgens mos die eerst 
veurgloeidwodden mit een spiritusvlarnme en dan mos ie him mit een slinger 
anslingeren. Dat was gien aIlemaanswarl, wij nuumden dat echt slagwark. 
Bij zoe'n döskaaste warkten zoe'n zeuven of acht man. De eerste man was 
de massienist; hij hadde overal verstaand van en zorgde veural dat de 
mesiene goed leup. Dan stonnen dr drie of vier man bij de döskaaste - zij 
zorgden veur de toevoer van et stro mit et zaod - en iene bij et zaod dat uut 
de mesiene kwam. Die laeste weug etzaod ofin balen van veertig tot vuuf-
tig kilo, hij dee dat mit een baskule. Bij de 'pakkiespasse', die ok wel 
'peerdekop' nuumd wodde, stonnen twie personen die mekere et pakdraod 
toestakken deur bepaolde geleiders. Zij zorgden dr veur dat et stro in pak-
ken kwam. Mar hiel vroeger wodde et stro in zien volle lengte weer in 
bossen hunnen, doe was de pakkiespasse of peerdekop d'r nog niet. Dan 
was d'r ok nog wel es een pakkesjouwer bij die de pakken stro op de nekke 
votsjouwde. De pakkesjouwer hadde dan van een grote jutezak een soort 
puntniusse maekt en die had hij op et heufd veur beschaming. De ofvoer 
van et kaf gong d.m.v. buizen naor de kafbulte. Wij, asjongen, zatten deur 
et speulen bij de döskaaste vaeks onder de kli'jen en angels van de rogge. 

Koop Gorte 

De neutepolle staot in de btuui (1) 

In de sprokkelmaond - en soms al injannewaori - bongelen meerstal 
de mannelilce goolden stoefmaelkatties van de kweekte en de wilde 
neutepolle (hazelaar) in de wiend. 
Mit de wiend stoeven de wolkies gooldgeel stoefinael naor de hiele 
kleine, rooie, vrouwelike bloempies. Alliend de rooie, kleverige 
stempels stikken boven de knoppe nut. 
In ien stoefinaelkattien zitten een peer miljoen stoefinaelkorrels 
opsleugen. Aj' mit een loep een riep mannelik kattienbekieken, ziej' 
onder ien schobbegien vier maeldraoden, elk mit twie helmhokkies 
vol stoefinael. Et schobbegien vormt een soort dakkien as beschar- 
ming tegen et regenwaetet 
Vaeke wo'n de kleine, vrouwelike bloempies over et heufd zien. De 
bloempies staon rechtop en mo&n zocht wodden op de uterste tak- 
kies. As de zunne schient bin de karmijnrooie kwassies an de toppe 
van et knoppien dude lik te zien. 
As van loofbomen en strulcen in de haast de blaeden valen, zittende 
bloem- en bladknoppen d'r al weer an. Ze wo'n tegen de koolde en 
regen bescharmd mit schobben. Bij de neutepolle hangen dan al de 
mannelike katties as stieve, hadde dinkies an de struke. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Maria Lichtmis (r.k.) 
Zunne op 08.19, zunne onder 17.28 

Offerfeest (islam) 

maendag 

2 
feberwaori 

weke 6 

deensdag 

. 3 
feberwaori 

weke 6 

Die was altied eerst-an mit hadiopen 
(eerste; De Foch tel, Scharpenzeel) 

woensdag 
	

donderdag 

4 5 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 6 
	

weke 6 

Elzehoolt en rood haor 
vint men op slechte grond en een ezelskont 

(Nijtriene) 



De neutepolle staot in de bluui (2) 

Beginjannewaori beginnende kattiesuutmekeerte schoeven entegen 
et aende van de maond gaon ze hangen. Daornao gaon op et juuste 
mement de schobbegies eupen. Et stoeffiiael wodt now verspreid en de 
kleverige karmijnrooie stempels van de vrouwelike bloempies bin 
klaor om daor wat korrelties van op te vangen. De mannelike en wou-
welike bloempies van de neutepolle zitten mi dezelde struke. 
Mit proeven is liekewel vaastesteld dat veur een goeie vruchtzetting 
et stoefinael van een aandere struke beter is. Wie een neutepolle op 
et hiem plaanten wil, kan daorom beter een peer struken op wat 
ofstaand van mekeer zetten. 
De neutepolle kan Mei goed tegen schaad en zal him op zaandgrond 
mit een liemige ondergrond hiel goed ontwikkelen. 
In et Stellingwarver coulisseniaandschop komt de wilde neutepolle 
nog de hieltied algemien veur, mar et tal neutezukers mi et aende van 
september, begin oktober wodt beheurlik minder. Volriepe neuten 
valen in die tieduut de schaolen. Om ze zo te verzaemelen is beter as 
et plokken van de neuten, omdat de struken zo niet beschaedigd 
wodden. 

Wiebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

CanisMajor 
(Grote Hond) 

Even linksonder et prachtige sterrebeeld Orion ziej' om disse tied van et 
jaor henne ok et sterrebeeld de Grote Hond mit daorin de helderste steen 
an de hemel Sirius. Die steen staot 8,7 lochtjaor van oons of en de gewel-
dige schittering die hij uutstraolt komt deurdat hij haost veertig keer zo 
stark schient as oonze zunne. Sirius het een kleine, zwaore steen as bege-
leider. Et gaot hier om een kleine dwargsteern, mit een slim grote dichthied. 
Dat hoolt in dat een stokkien van disse steern, bi5glieks mit de grootte van 
een bloempot, twiehonderd ton weegt! Disse zwaore steen wodt Sirius B 
of ok wel de 'pup'  nuumd. Hij lopt ien keer in de vuuftig jaor om de grote 
steen Sirius henne en is in 1862 ontdekt deur de astronoom Man Clark, die 
opdat mement krek een ni'je 460 min tilleskoop op Sirius uutperbeerde. 
We zeggen hierwel es 'wezitten in de hoonsdaegen'. Dan is et bij oons aende 
juli, begin augustus mit van datbruuierige, brodsige weer, waorbijje de boel 
gauw bedarft. Veur de meensken nut legypte hadde de Grote Hond een ere 
en betere betekenis. As dit sterrebeeld bij heur laete in de zormner veur de 
zunne opkwam, dan kondigde dat dejaorlikse overstroming van de Nijl mi, 
waordeur de laanderi'j en onder waeter kwainmen te staon. De modder en et 
slib uut de revier maekten dan de bouwlanen vruchtber en dan konnen de 
meensken rekenen op een goeie oogst. Die gebeurtenis was veur heur z6 
belangriek, dat de opkomst van et sterrebeeld Grote Hond mitien et begin 
was veur heur ni'je kelinderjaor! 
Joop van Lier 



V.M. 09.46 

, viijdag 	zaoterdag 

67 
feberwaori feberwaori 

weke 6 	 weke 6 

As de eksters schatteren, komt d'r een gaast 
(Nijberkoop) 

Septuagesima 
	 Zunne op 08.07, zunne onder 17.41 

zundag 	maendag 

8 9 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 6 
	

weke 7 

Dat is ok een eifribbe! 
(hiel laank en/of maeger; verspreid) 



De karke van Hooltpae (1) 

Al in de veerte is de hoge toren van de karke van Hooltpae zichtber. 
Et is een indrokwekkend bouwwark dat daor al ieuwen te pronk 
staot. Op etzelde plak het neffens oolde geschriften al eerder een 
karke staon. Et gaot dan om een karke die al in etjaor 1204 verheven 
wodde tot peroehiekarke deur pastoor Hermannus van Stienwiek. 
Doe dat gebouwgien bouwvallig wodde, is in 1537 op etzelde plak 
de now nog bestaonde karke bouwd. In 1545 was de bouw klaor en 
wodde de ni5e karke opdreugen an de Heilige Stephanus. 
In de westelike mure van de toren is een stien te zien waorop et wao-
pen van Lyclama staot. Die stien is daor laeter anbroeht. 
De toren het een vierkaant grondvlak en een achtziedige insnoerde 
spits, die ophoolt in de vorm van een pere. An de zuudkaante is een 
wenteltrappe te vienen, die toegang geft tot de spits. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De karke van Hooltpae (2) 

In de toren hangt een klokke die in 1738 geuten is deur Cyprianus 
Crans. In de toren hong vroeger een nog grotere klokke, mar die is d'r 
uuthaeld omreden hij basten was. Et opschrift daorvan ludede: 't 
Dörp Hooltpae het disse klokke maeken laoten, doe meneer Rink 
van Lyeklama grietman was van StellingwarfWestaende in 1636. 
In de karke staot een ienvooldige preekstoel die van etjaor 1650 is. 
Et is jammer dat de trappe naor de preekstoel bedurven is deur een 
varflaoge die dr kommen is tiedens een opknapbeurt. Dat gelt ok 
vent een femiliebaanic die warschienlik van etzelde jaor is as de 
preekstoel. 
In de karke valen ok de halfronde veensters op, wiels veerder et drie-
achtste sleuten koor dat bij et schip van de karke anslöt biezunder is. 
Butendat is d'r ok nog een hiele oolde biebel waorin de volgende 
opdracht schreven is: Anno 1764 in november hebbende karkvoog-
den van Hooltpae, Ruwert Luitjes en Berent Klaasen op verzuukvan 
predikaant G. Benthem disse biebel tot gebruuk van de predikaant in 
Hooltpae anlegd. 

Joop Oosterhof gegevens Verien Ing Historie West-Stellingwarf. 



deensdag 	woensdag 

1011 
feberwaori feberwaori 

weke 	 weke  

7— 

Een slag om et oor hebben 
(een slecht zin hebben; Steggerde) 

L.K. 14.39 

donderdag 	vn jdag 

12 13 
feberwaori 
	

feberwaori 
w21ç€ 7 
	

weke 7 

Daor zitten wel spiekers (mit koppen) 
(ze hebben daor een protte geld; Wolvege) 

oj 



Negenstikken 

Negenstikken of negenogen, zoas et wel nuumdwodt in Buil, De Hoeve en Der-
koop, is een spullegien dat vroeger deur een protte Stellingwarvers speuld 
wodde. Et wodt op tal van plakken hier bi'jomrne trouwens ok wel pietowen 
nuumd. Et spullegien komt overien mit et in et Nederlaans bekende 'molen-
spel', zoas dat vandaege-de-dag nog altied wel in de winkels te kriegen is. 
Vroeger tekende de meensken et beneudigde speulveld liekewel meerstal zels 
nut op een stok bodpepier. Veerder haj' alliend mar achttien knopen of 
(dam)schieven neudig, negen van iene kleur en negen van een aandere. Vaeks 
kwam dat daele op negen zwatte knopen en negen witte. 
Negenstikken wodt deur twie speulders speuld. De iene speulder krigt negen 
knopen van de iene kleur en de aandere negen van de ere. De speulders meugen 
omstebeurten een knope leggen op et speulveld. Dat speulveld bestaot uut drie 
rechthoeken van verschillende grootte; de kleinste in de midden en de ere twie 
daorommetoe. De hoeken van derechthoeken wo'n deur een lijn mitmekeerver-
bunnen, hek as de middens van alle lijnen daar de rechthoeken nut bestaon. Et 
doel is dan om drie knopen van iene kleur op eenrechte lijn naostmekeer te krie-
gen. Loktje dat, dan hej' een zonuumdepie en meuj' ien van de knopen van de ere 
speulder weghaelen. As alle knopen ien keer op et veld liggen, meugen ze van 
punt naor punt, ok weer ombeurten, verseheuven wodde. As d'r ien van de speul-
ders nog drie knopen over het, mag hij daormit 'springen'. Dat hoolt in, dat hij ze 
leggen mag waor hij wil. Soms het een speulder twie pienen naost mekeer, dat 
wodt dan een lopende ple nuumd. Om et spullegien dan nog te winnen, wodt veur 
de ere speulder een zwaore zille. Enjim hebben et wel deur: degene die as eerste 
de knopen kwiet is, het verleuren. Jammer! Nog mar een pottien? 

W&reet,Qerae! 

\tIee4 -te Wi1 flow 

F.5 
s-111___j1_ 

nemen 
een 	- 



Valentijnsdag 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
feberwaori 
	

feberwaori 
wake 7 
	

wake 7 

01* 

Daor kuj'je an spiegelen 
('daor kuj' een veurbeeld an nemen; Else, Spange) 

Zunne op 07.54, zunne onder 17.54 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
feberwaori 
	

feberwaori 
wake S 
	

wake S 

Et huus is as een nest: et eigenst is et best 
(Munnikeburen) 



Puzeltien 

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

• klinker 

• . 	 mezieknoot 

• . . 	 veerkracht 

• . • . 	 et doel treffende 

soort emmer 

wodt waeter nut tapt 

kepot maeken, breken 

oprumen, beredden 

Wat nuttige winken veur de huusholing 

Raemen maek ie schone mit waarm waeter en eek, spiegels liekewel 
mit waeter en daorin een betien ziepe. 

Waeterflessen moej' schonemaeken deur die te spoelen mit waeter 
waor eerpelschellen in zitten. 

Posselein moej' veurdaj' et braken gaon twie uur in gewoon waeter 
doen. Et wodt daordeur steviger. 

Siepellocht kriej' van je messen af' d'r naotied wottelties mit 
smeden. 

Keukenplaanken die boem trokken binnen, moej' een dag tussen 
natte doeken leggen. 



woensdag 
	

donderdag 

18 LIJ 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 8 
	

weke 8 

Hij is bange veur zien eierkorf 
(hij leeft hiel veurzichtig, 

past goed op himzels, op zien gezondhied; 
Blesdieke, Ni jberkoop, Ni jhooltpae, Oosterwoolde) 

2004 

N.M. 10.17 

vri'jdag 	zaoterdag 

20 21 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 8 
	

weke 8 

Die komt niet in alle hoeken en eggen 
(is niet bepaold schone in de huusholing; 

Nijberkoop, Ni jhooltpae) 

1 _r 



Schipper, schipper, mag ik overvaren? 

Dit spullegien wodde vroeger vaeke speuld op et schoeleplein. An weers-
kaanten van et plein wodde een streep trokken en aachter de iene streep 
gongen alle kiender, op iene nao, staon. Die iene was de schipper; hij ofzi'j 
gong argens in de midden van et plein staan. De kiender zongen dan mit 
mekere et volgende lietien: 
Schipper, schipper, mag ik overvaren, ja of nee? 
Moet ik dan ook tol betalen, ja of nee? 
De schipper antwoordde dan ja` of 'nee'. Bij 'nee' mossen de kiender alle-
gere zo hadde meugelik an de overkaante zien te kommen, zonder dat ze 
deur de schipper oflikt wodden. Zee de schipper 1 a', dan mos d'rtol betaeld 
wodden. De schipper dee dan een bepaolde beweging veur, bi'jglieks hin-
ken, huppelen of mit de aarms zwaaien. De 'oververende' kiender mossen, 
onder et maeken van diezelde beweging, zien om an de aandere kaante te 
kommen. De schipper mos ok now weer perberen de kiender of te tikken. 
Hij mos liekewel intied zels de beweging ok maeken. Degene die as laeste 
overbleef, moch bij de volgende keerde schipper wezen. 
Mar d'r was ok nog een ere speulwieze. Et was dan zo dat de schipper vuuf 
kiender tikken mos om van zien baene verlost te wodden. De kiender die hij 
oftikt hadde, kwamnien op een bepaold plak te staan. Zij mochten liekewel 
ondertied ok verlost wodden deur de kiender die nog niet tikt weren. Die 
kiender mochten dan tiedens et overstikken van et plein perberen iene van de 
getikten ante raeken, en die weren dan verlost en mochten weer gewoon mi et 
spullegien mitdoen. Jim kun wel naogaon dat d'r schippers weren die op et 
laest bek-of weren, want ze kregen mar nooit vuuf kiender bij mekeer... 

op weg 

de rapste weg 
van  naorB 
is een rechte lijn 
zo zeggen ze 

de beste weg 
van  naorB 
is een kronkelpad 
zo zegge ik 

ik kuier en ik ruste 
ik kiek om mihenne 
en geniet 

en as ikmien doel beriekt hebbe 
kan ik verhaelen: 
hoe ik kuierde 
hoe ik ruste 
wat ikzag 
waorvan ikgeneut 

waorzuwwe morgen henne? 

Jan Oosterhof jr. 



Islamitisch ni'jjaor (1425) 
	

Zunne op 07.40, zunne onder 18.07 

zundag 	maendag 

•22 23 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 8 
	

weke  

Een ei in 't nust hebben 
(een appeltien veur de dust hebben; 

Oolde- en Nilaemer) 

Vastenaovond 

deensdag 

24 
feberwaori 

weke 9 

Aswoensdag (r.k.) 

woensdag 

25 
feberwaori 

weke 9 

De boel in de es hebben 
(de boel veur mekeer hebben; Makkinge) 



Ikken je niet 

Ik ken je niet, 
jow kloppen op »tien deure. 

Een vremde tael 
is wak onduud'lik heure. 

Iktwiefel nog, 
dri'j ikde sleutel omrne? 

Ik weet nog niet, 
as ik wel bijje komme. 

Ikzieje staon. 
en lees je brune ogen, 

en markje bien 
zo maeger deur et togen. 

Jow haor is dof 
jow dunne aarms trillen, 

Ik ken de vraog' 
die aj'me stellen willen. 

Bange bin ie inje maantel kreupen 
en ik... ikdoe de deure eupen... 

Harmen Houtman 

Wetensweerdigheden nut vroegere j aoren 

(uut: Kook- en huishoudboek, door Wilma Münch. A.J.G. Strengliolt, Amster-
dam, 1943. Verzaemeld en vertaeld deur Jan Oosterhofsr.) 

Wie de lied veurbi'j gaon lat, 
blift as een Jut veur et hekke staon. 

Laot een scharp of een kwaod woord anje veurbij gaon, 
want et drijt altied op ruzie nut. 

De grootste vQjaand van een kiend 
is de zwakhied van mitgaonde oolden. 

Vrede holen is veul beter as vrede stichten. 

Deur sleur, gewoonte en veuroordiel 
blieven neudige en nuttige dingen ongedaon 
en wodt de veuruutgang ofremd. 



donderdag 	wi jdag 

26 27 
feberwaori 
	

feberwaori 
weke 9 
	

weke 9 

Een Jantien van eergister 
(een vremde, eigenaorige persoon; NiUhooltpae) 

EX O'k23 

zaoterdag 

28 
feberwaori 

weke 9 

Schrikkeldag 

zundag 

29 
feberwaori 

weke  

Euliedom geboren en d'r niks biy leerd 
(wodt wel zegd van iene die hiel dom is; Noordwoolde) 



Toppezetten 

Vandaege-de-dag wodt d'r deur de kiender niet of nauweliks meer 
mit een toppe speuld. Toch kun oolde spullegies soms weer zo de 
kop opstikken. Wie wet wat disse kelinder mit al die oolde spullegies 
d'r in beschreven nog te wege brengt:.. 
Hoe et toppezetten gaot? Now, ie moe'n daorveur aenlik een hoolten 
toppe hebben mit een iezeren punte. Die toppe moej' dan in bewe-
ging brengen mit een zwiepe. Au die zwiepe moet een dun touw 
zitten, daj' omde toppe dri'jen. Trek ie dan hiel hadde an de zwiepe, 
dan gaot de toppe diijen. 
In diel viere van et Stellingwarfs Woordeboek wodt et nog es dude-
lik uutlegd deur een woordeboekinfermaant uut Niberkoop: 'Mit 
toppezetten haj' twie soorten toppen: iene mit een touwgien, dat zat 
d'r ommehenne dri'jd, dat trok ie hadde an en dan dri'jde de toppe, et 
touwgien hul ie in de haand. Ie hadden ok een toppe mit een zwie-
pien, dat is een stok mit een touwgien dr an. Ie konnen de toppe dan 
dri'jend over de weg of et pattien holen, ie gavven de toppe zo now 
en dan een tik mit de zwiepe.' 

Elerzuken 

Aj' et vandaege-de-dag over eierzaken hebben, komt d'r vrij wal 
overje heime. De iene is d'r veur, de ere is &r tegen. 
In de dattiger en veertigerjaoren van de veurige ieuw was et eierzu-
ken in et veuijaor liekewel een belevenis veurjong en ooit Veural 
veur de jeugd. De jongen gongen vaeks in groepies van een stok of 
drie, viere zuken naor de eier van eksters, hoolteksters, kri'jen en 
enten. Dr weren knaopenbi'j die de hoogste boom niet hoge genoeg 
was. De eier die ze vunnen wodden meerstal verdield onder mekere. 
Dat gong vaeks zo: bijglieks Jan kreeg et eerste, Piet et twiede, 
Klaos et dadde en Reinder et vierde. Soms kwam daor ok wel es 
ruzie van. Dan haj' een boel muuite daon om een peer eier nut een 
hiele hoge boom te haeien, mar waj' hek niet an de beurt bij et 
verdielen... 

Koop Gorte 



Zunne op 0723, zunne onder 18.21 

maendag 
	

deensdag 

1 
	

2 
meert 
	

meert 
weke 10 
	

weke 10 

Hij at al had hij gien schot in de maege 
(hij kon niet zat; Oosterwoolde) 

W= PEN 

woensdag 	donderdag 

.3 	4 
meert 	meert 

weke 10 	 weke 10 

r 
Ie snappen niet waor de eerste et weghaelt 

en waor de laeste et lat 
(wodt zegd van besmettelike ziekten; 

t Nijberkoop, Oosterwoolde) 



De zangliester zingt nut volle host (1) 

De zangliester wodt in et veuijaor zien as deurtrekker en in een zaachte 
winter is hij in de Stellingwarven wintergaast. Een klein tal van oonze 
bruudvoegels overwintert hier. De zangliester is in de Stellingwarven een 
algemien veurkommende bruudvoegeL Wij meugen annemen dat deur 
bebossing, et anleggen van parken, de uutbreiding van gemientelike 
gruunveurzienings en tuunanleg mit bomen et tal bruudvoegels gruuid is. 

Kenmarken zangliester 
De volwassen voegel het brune boverdielen. Op de witte boek ziej' minder 
witte stippen as op die van de grote liestet De host is isabelkleurig. Beide 
geslaachten bin geliek. 

13e zang en de bouw van ei nust 
De zangliester dot zien naeme alle eer an. Et deuntien van een mannegien 
kan soms meer as vuuf menuten anliolen. Et wodt al riegelniaotig heurd in 
begin jannewaori en duurt deur tot in oktober. De eerste zangers nemen 
meerstal de beste bruudplaldcen in. 
De meerste zang wodt heurd in de periode meert-juni. Et lied bestaot nut 
een flinke opienvolging van lude muzikaole koepletten, waorvan sommi-
gen een boel keren herhaeld wodden. In Engelaand wodt et deuntien 
vertaeld mit: kiss-me, kiss-me, do-it-quick, do-it-quick. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

De zangliester zingt wit volle host (2) 

Et wiefien bouwt eennust van grös, twiegies, draodachtige wottels, mos en gao 
mar deur. Et nust het een stevige, aorig diepe nustkoeme. De koeme wodt 
bepleisterd mit vochtige modder, eerde en/of koedong, mingd mit een laoge 
splinters of vermolmd hoolt. Et gehiel wodt glad an mekeer metseld mit kleve-
rige spi5e en as dat ienkeer dreuge is, liekt de nustkoeme an de binnerkaante op 
een halve bolster van een kokosneute. 
Op de nogal hadde nustbojem zonder zaacht nustmateriaol wo'n in de periode 
half april-halfjuni vier tot zes eigies legd. Ze bin prachtig gruunachtig blauw 
van kleur mit an et stompe aende een peer zwatte of zwatbrune 'spatties'  
Et nust wodt meerstal bouwd op een hoogte van ien tot drie meter - zelden 
hoger - in struken, heden, boompies, klimop en aandere klimplaanten, die beur 
o.e. om bomen henne wienen of die tegen gebouwen, schuren of schuttings 
graaien. 
Et wieflen brudet omtrent veertien daegen en et mannegien helpt bij et groot-
brengen van dejongen. Die vliegen nao twaelf tot zestien daegen nut. Meerstal 
bin d'rperbruudseizoen twie legsels. 

Et voer 
Et voer bestaot tiedens de bruudperiode veural nut insekten en slakken. De 
zangliester staot bekend om zien gewoonte husiesslakken op een zonuumde 
smidse (bijv. een stien) kepot te slaon en de inhoold op te eten of an de jongen 
te voeren. 
In de haast wo'n een boel beien eten van bi'jglieks de Amerikaanse voegelkers, 
vleer en sapiepen. 

Wiebe Scheenstra 



Wereidgebedsdag 

vri'jdag 	zaoterdag 

56 
meert 	meert 

weke 10 	 weke 10 

Wat een effen gezichte 
(strak en verveeld; Blesdieke) 

V.M. 00.14 	 Internationaole Vrouwludedag 

zundag 	maendag 

7 8 
meert 	meert 

weke 10 	 weke 11 

Ie kommen mit peper en zoolt as et ei al op is 
(te laete kommen; Donkerbroek) 



Wat over sterrebeelden 

Canis Minor 
(Kleine Hond) 

In winternaachten ziej' linksboven de heldere steen Sirius van de 
Grote Hond nog een heldere steen. Dat is Pro cyon nut et sterrebeeld 

Kleine Hond. Proeyon is Grieks veui 'veur de hond' omdat et sterre-
beeld Kleine Hond veur et sterrebeeld Grote Hond opkomt. 0k 
Proeyon het een witte dwargsteern as begeleider en die bestaot ok 
nut een hiele zwaore materie. De steen dri'jt in een tied van veertig 
jaor om de heufdsteem herine. De ofstaand van Procyon tot de eerde 
is elf lochtjaor. 
De twiede, niet zo heldere, steen van dit sterrebeeld Met Comeisa of 
El Comeisa, dat de 'goelende' betekent. 
Over de Kleine Hond bestaon een boel verhaelen. Eratos nuumde 
Mm de begeleider van Orion, wiels Hygin miende dat disse hond mit 
de naeme Maera om de dood van zien baos flcanon goelde. 
Comeisa staot in een veld van prachtige steerns en iene d'rvan is hiel 
mooi rood van kleur. Comeisa staot 136 lochtjaor van oons of. 

Joop van Lier 

Klepperen 

Vroeger weren de kiender ok nog al es an et klepperen. Ze maekten 
dan mit een klepper of geschikte hoolties een bepaold ritmisch 
geluud. Een infermaant van de woordeboekgroep van De Blesse en 
Peperge vertelt daor over in et Stellingwarfs Woordeboek: Vroeger 
gongen we klepperen mit een peer hoolties tussen de vingers. In 
Ni'jberkoop wodde verteld: Klepperhoolties nam ie mit naor 
schoele; op de maot van een vassien klepperde ie. 

Wie wet hier nog meer over te vertellen? Laot et dan even weten en 
bel mit de ofdieling taellcunde/woordeboek van de Stellingwarver 
Schrieversronte, even vraogen naor Sietske Bloemhoff (till. 0516-
451108). 



Zunne op 07.07, zunne onder 18.34 
	

Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot) 

deensdag 	woensdag 

10 
meert 

weke 11 

meert 
weke 11 

In 't enterhokke (hokke veur enters) kommen 
(een betien ziek wodden; Noordwoolde) 

donderdag 	vrijdag 

11 12 
meert 
	

meert 
weke 11 	 weke 11 

De kop is him gien elle laank 
(hif is gauw driftig, kwaod; 

De Hoeve, Oolde- en Nijlaemer, 
Hooltpae, Scharpenzeel) 



hk5 

Ç'' S 

fl' 2 
4.' fleèerLd 

De boereknecht 

Boereknechten ziej' tegenwoordig niet viiie meer; et is een uutstar-
vend beroep. D'r warken nog wel meensken bij de boer, mar ze bin 
niet meer inwonend en dus ok niet op de kost. 'Kost en inwoning' 
nuumden ze dat vroeger. 
De boer hadde vroeger soms wel twie knechten, een onder- en een 
bovenknecht De onderknecht mos vaeks alles nog leren en hadde 
meerstal de minste putties om op te knappen. As dr naachs kalveri'je 
verwaachtwodde, mos vaeke de onderknecht daor bij waeken. As et 
d'r dan an toe was, mos hij de boer of de bovenknecht waor-
schouwen. 
D'r was ok es een onderknecht die alles beter wus as de bovenknecht 
en soms ok as de boer. Op een naacht zol d'r weer es een koe kalven, 
neffens de laeste. De onderknecht zee dat hij Mm daor wel mit red-
den kon. Mat de boer had him te fieter, want hij had Mm om zien 
wetige gedrag wat of te leren bij een guste koe zet... 

Koop Gorte 



L.K. 22.00 

zaoterdag 	zundag 

13 14 
meert 	meert 

weke 11 	 weke 11 

Eerst scheen et en laeter bleek et 
(et scheen eerst zo te wezen 

en laeter bleek et te kloppen; Steggerde) 

2004 

Zunne op 06.51, zunne onder 18.46 

maendag 
	

deensdag 

15 16 
meert 
	

meert 
weke 12 
	

weke 12 

Ik heb zeker een schief woord zegd 
(ik heb zeker wat verkeerds zegd; Peperge, De Blesse) 



Twie boerderPjen in Donkerbroek 

Op et Oost in Donkerbroek ston vroeger een Saksische boerderi'je 
die warschienlik in 1750 bouwd is. Jammer genoeg bestaot disse 
boerderi5e, hek as zoveul ere Saksische boerderijen, niet meer. Op 
een foto die in 1922 maekt is, bin Mei dudelik de hoge dubbele baan-
der- of baanserdeuren te zien. Ze geven toegang tot de dele; via de 
kleine baander- of baanserdeuren kwaj' bij disse boerderie in de 
potstal. De boerderi'je is van 1895 of bewoond west deur de femilie 
Siegersma. De vroegere eigener was de femilie Fruitier de Talma, 
die o.e. ok et laandgoed Ontwijk (iene van de ooidste huzen van 
Donkerbroek) in heurbezit had. 
Een ere boerderi'je die in et bezit was van de familie Fruitier De 
Talma was - hij is ok al lange leden ofbreuken - de Slangeplaeis. 
Doe Sjoert Gerardus Talma d'r woonde leut hij een stok heide 
ommespitten en brocht daor de dong uut de stal naor toe. Op die 
grond gong hij rogge en eerdappels verbouwen. Mar soms leut hij 
de dong ok wei es eenjaor liggen veur hij die verstri'jde. In de zom-
mer wemelde et daor dan van de slangen. Om die reden wedde de 
boerderi'je de Slangeplaets nuumd. 

Sietske Bloetnhoff 

Bloemen en heur verzorging 

Bloemen moej' altied van bovenen of begieten, et lochtgat moet 
eupen blieven en ie moe'n nooit waeter in de schottelties doen. 

Kaetnerplaanten wo'n ekstra siark aj'biy ei gieiwaeter een peer 
druppen spiritus doen. 

Bloememest wodt deur de plaanten makkeiilc opneumen as die van 
teveuren oplost wodt in waeter. 

Een hiele goeie plaantemest is de aske van tebak en segaren. 

Sniedebioemen blieven langer fris af daorbi'j in de vaas een cypres-
takke doen. 



L.K. 22.00 

zaoterdag 

13 
meert 

weke 11 

zundag 

14 
meert 

weke 11 

Eerst scheen et en laeter bleek et 
(et scheen eerst zo te wezen 

en laeter bleek et te kloppen; Steggerde) 

Zunne op 06.51, zunne onder 18.46 

maendag 
	

deensdag 

15 16 
meert 
	

meert 
weke 12 
	

weke 12 

Ik heb zeker een schief woord zegd 

(ik heb zeker wat verkeerds zegd; Peperge, De Blesse) 



Twie boerderijen in Donkerbroek 

Op et Oost in Donkerbroek ston vroeger een Saksische boerderije 
die warschienlik in 1750 bouwd is. Jammer genoeg bestaot disse 
boerderije, bek as zoveul ere Saksische boerderijen, niet meet Op 
een foto die in 1922 maekt is, bin Mei dudelik de hoge dubbele baan-
der- of baanserdeuren te zien. Ze geven toegang tot de dele; via de 
kleine baander- of baanserdeuren lcwaj' bij disse boerderije in de 
potstal. De boerderije is van 1895 of bewoond west deur de femilie 
Siegersma. De vroegere eigener was de femilie Fruitier de Talma, 
die o.e. ok et laandgoed Ontwijk (iene van de ooldste huzen van 
Donkerbroek) in heur bezit had. 
Een ere boerderije die in et bezit was van de familie Fmitier De 
Talma was - hij is ok al lange leden ofbreuken - de Slangeplaets. 
Doe Sjoert Gerardus Talma d'r woonde leut hij een stok heide 
ommespitten en brocht daor de dong uut de stal naor toe. Op die 
grond gong hij rogge en eerdappels verbouwen. Mar soms leut hij 
de dong ok wel es eenjaor liggen veur hij die verstri'jde. In de zom-
mer wemelde et daor dan van de slangen. Om die reden wodde de 
boerderije de Slangeplaets nuumd. 

Sietske Bloemhoff 

Bloemen en beur verzorging 

Bloemen moej' altied van bovenen of begieten, et lochtgat moet 
eupen blieven en ie moe'n nooit waeter in de sehottelties doen. 

Kaemerplaanten wo'n ekstra stark aj'bij et gietwaeter een peer 
druppen spiritus doen. 

Bloememest wodt deur de plaanten makkelik opneumen as die van 
teveuren oplost wodt in waeter. 

Een hiele goeie plaantemest is de aske van tebak en segaren. 

Sniedebloemen blieven langer fris af daorbij in de vaas een cypres-
takke doen. 



woensdag 
	

donderdag 

17 18 
meert 
	

meert 
weke 12 	 weke 12 

lene bij de schobben pakken 
(bij de lurven; Noordwoolde, Oolde- en Nijlaemer 

Hooltpae, Peperge, De Blesse, Scharpenzeel) 

H. Jozef (r.k.) 

e,. vrijdag 

19 
meert 

weke 12 

Begin van etveurjaor 07.48 M.E.T. 
N.M. 23.41 

zaoterdag 

20 
meert 

weke 12 

Zaand schoert de inaege 
(wodt wel zegd af' per ongelok wat zaand opeten; 

verspreid) 



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. 

mitklinker 

lidwoord 

keurig 

voegel 

telwoord 

eigies van luzen 

borreltien 

kleine tuun 

De veemark in Wolvege (1) 

In et jaor 1807 kreeg de gemiente West-Stellingwarf goedkeuring van et 
Departementaole Bestuur om in Wolvege een weekmark te holen. De eer-
stejaoren wodde de mark op vrijdag huilen, mar in 1855 is dat veraanderd 
in woensdag. Veur de botter wodde een waoge bouwd die eenjaor oftiene 
laeter aninarkelik vergroot wodde. De mark wodde holen op de zonuumde 
drietippe an de Heerenveenseweg. In 1911 wodde de mark verplaetst naor 
een terrein dat an de westkante van et spoor lag. Veur die verhuzing mos f. 
32.365,00 op et klied kommen en datwas in die tieden eenhiel grootbedrag 
veur een plattelaansgemiente. 
De plannen brochten bid wat onrust onder de winkeliers tewege. Op de 
raodsvergeerdeiing van 10 feberwaori stemden alle raodsleden nut Wol-
vege tegen de plannen, mar et veurstel wodde St tien stemmen veur en 
zeuven tegen toch anneumen. 
Et wodde een geweldig sukses. D'r bin ciefers van 1916 en die zak hier al 
even numen. In datjaor wodden d'r 33.546 varkens anvoerd, 9.601 biggen, 
2.129 schaopen, 9.601 laomer, 200 geiten, 306 koenen, 30 pinken en 149 
nochteren kalver. Mit mekeerbin dat 55.562 beesten. Uut et bovenstaonde 
bliekt hiel dudelik dat de varkens de toon angavven. Dat was ok et geval in 
1927 doe de top berikt wodde mit in tetaol 99.058 beesten, waoronder 
65.058 varkens, 19.788 biggen, 1.890 schaopen en 9.340 laomer. Hieruut 
dot hiel dudelik blieken dawwe et doe veural van de varkens en schaopen 
hebben mossen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Wereidwaterdag 

zundag 	maendag 

21 '22 
meert 	meert 

weke 12 	 weke 13 

Geld moet schoeven 
(geld moet bruukt wodden en niet oppot; Noordwoolde) 

Zunne op 06.35, zunne onder 18.58 
Werelddag van de Meteorologie 

deensdag 	woensdag 

2324: 
meert 	meert 

weke 13 	 weke 13 

$4 

Et kan haost gebeuren, et schommelt d'r omme 
(Wolvege) 



De veemark in Wolvege (2) 

In 1927 had Wolvege de grootste varkensmark van Nederlaand. Dat hadde 
tot gevolg dat hier viergrote slaachterijen west binnen. De grootste was die 
van Mendels en Slager, vlakbij et spoor. Et slaachten gong daor an de 
lopende baand deur. Dag in dag nut wodden dr kratten timmerd, waor de 
slaachte varkens in kwammen om zo naor Engeland vervoerd te wodden. 
Et was altied een drokte van belang op de markt. De boeren uut de omkrie-
tenkwammen mit de sjeze of de glaezen waegen naorWolvege. As ze goed 
weken daon hadden, gavven ze daomao ok beheurlik wat geld uut, waor-
van veural de winkeliers en de keféhoolders in et oostelike diel van et dôrp 
profiteerden. 
In de oorlog 1940-1945 wodde de weekmark wel wekeliks hullen, mar vule 
vee wodde dr niet anvoerd. Nao de oorlog kon Wolvege de draod weer 
opnemen as anvoercentrum. In de eerste jaoren was de anvoer doe mar hiel 
klein, mar langzem an heupen ze weer wat bij de wal op. In 1951 mos de 
mark anpasd wodden, zo mossen dr bijglieks grote parkeerplakken kom-
men veur de veeauto's. De of- en anvoer was intied radikaol veraanderd. Et 
vee wodde desnoods bij naacht en ontied uut et laand haeld en bij de mark 
ofleverd. Et gong allemaol over de weg mit de veeauto. Et spoor kwam d'r 
niet meer an te passe. 
Wolvege kwam as mark daornao de hieltied meer in de verdrokking. De 
grote slaachterijen verplaetsten heur naor et zuden van et land en doe was 
et gebeurd mit de koopman. Op 1 jaxmewaori 1973 wodde de veemark van 
Wolvege officieel opheven. 

Joop Oosterhof, gegevens VerieningHistorie West-Stellingwarf 

Oolde kestanjeboom 

In 't veurjaor daenk ik nog vaeke anjow, 

oolde kestanjeboom aachter in oonze tuun. 

Hasems een kleurepracht van blad in gruun, geel en bruun, 
kiender sch osselden onder de boom, deur ritselende blaeden 
op zuuk naor kestanjes, bruun in grune doppen, 

om daor van te maeken piepen en poppen, 
of om d'r zomar naor te kieken. 

Was 't winter; dan stonnen jow kael en naekend 

te kraeken in de wiend tot et veurjaor kwam. 
Dan ston ie smachtend te waachten 
op de eerste zunnestraolen. 

Deur die straolen leut iejow verleiden 
omje uutbundig in bruidstooi 

te zetten mit maegdelike witte keersies. 

Zoemers gaf ie oons een dak veur zunne en regen. 
Oolde kestanjeboom, ie weren ziek, 

daoromme bin wejow now kwiet. 

MaHo 



Maria Boodschap (r.k.) 

S,. tin jdag 

26 
meert 

weke 13 

donderdag 

25! 
meert 

weke 13 

mat 
Hij is schone op 'e lever 

(hij het een blanko strafregister; Spange) 

Begin van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

27 28 
meert 
	

meert 
weke 13 
	

weke 13 

Op zien elvendattigst 
(op zien dooie gemak, traoge en omslachtig; verspreid) 

REM 



Eierkrulen en eiertikken 

Eierkrulen was vroeger een kienderspullegien dat mit naeme op de 
twiede paoskedag speuld wodde. Et gong d'r omme, om had kookte 
eierzo veer meugelik overet grös te rulen zond er dat ze kepot gongen. 
De eier weren kleurd; daorveur was dr in et kookwaeter bi'jglieks 
schellen van siepels daon veur een mooie gelige kleur. Mar d'r wodde 
ok wel 'rozepepier' in et waeter daon. Dat rozepepier was een soort 
gladde pepiersoort die af in alderhaande kleuren kopen konnen. Et 
eierkrulen wodde speuld deur kiender nut et eigen gezin, mar ok wel 
mit kiender nut de buurt. In hoevule plakken et in de Stellingwarven 
percies bekend is, weten we niet. Mar in elk geval wodde et in Bles-
dieke, De Blesse, Noordwoolde, Peperge en Steggerde zo speuld. 
Eiertikken was een spullegien dat op meer plakken verspreid deur de 
Stellingwarven speuld wodde, o.e. in De Haule, Donkerbroek, 
Noordwoolde en Wolvege. Et gong d'r dan omme wie et starkste ei 
had. Om dat nut te vienen tikten de speulders mit de ronde kant 
tegen mekaanders ei. De winner moch de kepotte eier hebben! 
Van Donkerbroek is bekend dat et spullegien daor mit Paosken in de 
bos speuld wodde. Mar d'r wodde daor ok wel bosterd mit eieren dat 
wodde ok zo nuumd. In Noordwoolde hul et eiertikken altied boste-
ren mit eier in. 

Poppien Pieter praot... 

Nao negen maond ronddobberd te hebben in memmen boek, 
begint Pieter te praoten tegen zien vasse oolden: 
'Goeie mem, dag heit. Zollenjim mij eerst niet es even op 'e weeg-
schaole leggen? Willen jim niet weten hoe gewichtig ik bin?' 
Maar natuurlijk, Pieter Wij zijn erg nieuwsgierig!' 
'Now, pak me dan mar bij koppien en kon tien en gooi me op 'e 
schaole. Now..., hek me wat ontwikkeld in mem heur 
pierebattien?' 
'Kijk  eens aan, bijna achtpond! Een kanjer van een kind.' 
'Ikke... ikke... ik wil niks zeggen... enne.. . jim zullen best goeie ool-
den wezen... mar... wat praoten jim gek!' 
'Praten wij gek?! Hoe bedoel je? Wij praten altijd zo!' 
'Da's niet waor! Gewoon praoten jim Stellingwarfs. En waorom 
doen jim dat niet tegen mij? In de boek he'kjim goed beluusterd 
en jim heuren zeker wel dak een oplettende leerling bin...!' 
'Goed, mien jonge. Beloofd, we blieven bij et Stellingwarfs.' 
'Hatstikke mooi! 0e, ja, en ik bin 55 centimeter.. a 'k op 'e tijen 
staon zoL' 

Hammen Houtman 



E.K. 01.47 

maendag 

29 
meert 

welçe 14 

Zunne op 07.18, zunne onder 20. 10 

deensdag 

30: 
meert 

wdc14 

tarp as e 
(Buil) 

woensdag 
	

donderdag 

31 1 
meert 
	

april 
weke 14 
	

weke 14 

Die het de knepen aachter de ellebogen 
(Nihooltpae) 



Vredigen of stekken 

Et laand veur et vee mos vroeger ofstekt of (of)vredigd wodden, 
zeden ze hier in de Stellingwarven. Die meniere van ofrasteren was 
een heidens kerwej. Om de drie meter kwam dr een stekpaol in de 
grond. Liefst iene van ieken, want die ston wel drie keer langer as 
een birken; die was vaeke mit eenjaor al verrot. As de paolen ston-
nen kwam d'r een dikke stiekeldraod bij langes. De koenen bleven 
daor wel aorig aaehter, mar rekten d'r wel vaeke mit de hals over-
henne naor grös an de ere kaant. En zo knapten d'r toch nog vrij wat 
paolen bij de grond of Now hadden de boeren vanzels altied wel 
extra draodpaolen bij huus of in een sloot mit waeter liggen. Dat lae-
ste deden ze omdat de paolen zo verwaeterden en langer mit konnen. 
Etwas doe hielwat eers as now. Now staot d'r om de vuventwintig meter 
een zwarte, duurzeme paol mit een isolater d'r an. D'r komt een gladde, 
roestvrije staoldraod bij langes en daor komt starke stroom op. Bij et 
veurjaor wodt d'r even bij langes lopen en klaor is Kees. As de koenen 
ien keer an de stroom zeten hebben, kommen ze dr nooit weer an. Ze 
liggen hooguut op de kni'jen om zoet grös onder et schrikdraod weg te 
pluzen. Een inkelde keer kuj' dan nog een benauwd geluud van een koe 
heuren, want dan zat hij per ongelok toch nog even tegen de draod an. 

Koop Gorte 

De boerezwelver komt op et brundpiak an (1) 

De boerezwelver is een algemien veurkommende bruudvoegel op et 
plattelaand en butendat een slim nuttige voegel. 
De soort is van aandere zwelvers te onderscheiden an de stat mit de 
diepe vörke en an de roodbrune keel en bost. De boerezwelver staot 
ofbeeld op et lucifesdeusien mit dezelde marknaeme. 
De eerste boerezwelvers bin hier al in meert, mar de meersten kommen 
in de loop van april en begin meie an. Et hoogtepunt van de deurtrek 
naor de noordelike bruudgebieden in Scandinavië ligt in begin meie. 

Leefomgeving 
Et veurkommen van de boerezwelver as bruudvoegel wodt bepaold 
deur de anwezighied van geschikte bruudgelegenlieden en de 
anwezighied van insekten. De soort het een veurkeur veur kleine dör-
pen mit verspreid liggende boerderijen. Dat het allegere te maeken mit 
de gelegenhied om te nusselen en et tal insekten dat in die omgeving 
veurkomt. 
Boerezwelvers haelen heur voer op om boerderijen henne, bij dong-
bulten en bij varken- en kalvermesteri'jen. Ze jaegen graeg dichte bij 
de grond of de waeterspiegel. Et is dan ok gièn wonder dat boerezwel-
vers graeg onder broggen nusselen. 

(lees veerder op et volgende biattien) 



vn  j dag 	zaoterdag 

23 
april 	april 

weke 14 	 weke 14 

Dat is de eigenschop van 't besien 
(zo is die persoon, dat dier now ienkeer; De Haule) 

2004 

Palmzundag 
	 V.M. 13.02 

zundag 

4 
april 

weke14 

M 

maendag 

5 
april 

weke 15 

Zo bertaol as een ekster 
(Donkerbroek, De Hoeve) 

Z ii 



De boerezwelver komt op et bruudpiak an (2) 

Bruudbiologie 
Inde loop van april bouwenboerezwelvers in stallen en aandere gebouwen 
mit genoeg ruumte om naorbinnen te vliegen een stevig nappe-vormig nust 
zonder kappien. 
Vanofmeie tot aendejuli kuj' nusten mit eier tegenkommen, en vanjuli tot 
september zief alderdeegst nog jongen uutvliegen. Et bruden duurt onge-
veer vuuftien daegen. Dejongen wo'n voerd mit insekten. Asde oolden die 
vongen hebben, dri5en ze dr in de snaevel een pillegien van en geven dat 
vervolgens an de jongen. Zwelverfemilies maeken heur - as de jongen 
genoeg vliegervering opdaon hebben - in september klaor veur de lange 
reize naor Afrika. 

Tal bruudp eren wodt minder 
Et tal bruudperen van de boerezwelver wodt geleidelik minder. Tii et eerste 
plak komt dat as gevolg van et bouwen van medeme veebedrieven mit min-
der bruudgelegenhied. De oolde bedrieven mit geschikte bruudgelegenhied 
wodden en won tegenwoordig vaeke verbouwd. Meerstal bin zokke boer-
derijen niet meer toegaankelik veur boerezwelvers. Et is ok meugelik dat et 
voer veur disse voegels in de overwinteringsgebieden minderwodt. 
We moen dr eernstig rekening mit holen dat et tal bruudperen, zonder oonze 
hulpe, in de toekomst ok in de Stellingwarven nog veerder daelen zal. 

Wiebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

Cancer 
(Kreeft) 

Et sterrebeeld Kreeft zit, nauweliks opvalend, tussen de Kleine Hond 
en de Lieuw inklemd. Et sterrebeeld bestaot nut mar vier steerns van 
de vierde magnetude en is mit et blote oge amper te zien. Disse vier 
steerns hebben wat eigenaorige naemen. Zo het Alpha, de eerste van 
de viere, de naeme Acubens, wat 'liggende' betekent. Gamma wodt 
Asellus-Boralis nuumd en dat betekent 'noordelik ezeltien'. Delta 
Asellus-Australis betekent juust et 'zudelike ezeltien'. 
Midden in dit sterrebeeld staot wel een mooie groep steerns mit de 
naeme M44 Praesepe of .  Bijekörf Die groep is goed te zien mit een 
verekieker en bestaot nut meer as twiehonderd steerns. 0k de eupen 
steernhoop M67 is in dit sterrebeeld te vienen en bestaot nut zoe'n 
vuuflionderd zwak schienende steerns. 
In de Griekse mythologie wodde de Kreeft stuurd om Hercules ofte 
leiden die mit et moonster Hydra an et vechten was. De Kreeft 
wodde verpletterd onder de voete van Hercules en as beloning veur 
alle muuite plaetste Hem lijm tussen de steerns. 

Joop van Lier 



Zunne op 07.02, zunne onder 20.22 
Begin Pésach (!sr. Joods Paasfeest) 

deensdag 

6 
april 

weke 15 

Wereidgezondhiedsdag 

woensdag 

. 7 
april 

weke 15 

Pe 
Makkinge is een grote stad 

Tronde is een moddergat 
Else is een lange streek 

die de weg naor Buil anwees 
Buil is een zodeveld 

en Noordwoolde is van 't zelde geld 
(Makkinge) 

Witte Donderdag 	 Goeie Vri'jdag 

. donderdag 	vn, jdag 

8 9 
april 	april 

weke 15 	 weke 15 

met 
Elk zien meug, zee de boer, en smokte et kalf 

(gaf et kalf een tuut; Appelsche) 



Wetensweerdigheden nut vroegere jaoren 

(uut: Kook- en huishoudboek, door Wilma Münch. A.J.G. S/rengholt, Amster-
dam, 1943. Verzaemeld en vertaeld deur Jan Oosterhofsr.) 

Levenslust is et halve leven, 
jow moe'n leven en leven laoten. 

Wie mit menuten wet te woekeren, 
vint altied veur alles lied. 

Och, niks is volmaekt, 
alderdeegst de leugen niet. 

De wieshied van een man brengt et vermogen an, 
die van een vrouw hoolt et in staand. 

Een goed plan geft drie keer plezier, 
af et maeken, aj' et uutvoeren en aj' et gedaenken. 

Ei kokkeri'j 

Et vassien dat jim hieronder lezen kunnen, is in de zeuventigerjao-
ren optekend bij een infermaante van et Stellingwarfs Woordeboek 
uut Ni'jtriene. Et bi'jheurende spullegien wodde daon deur een grote 
kring van maegies die leupen. Bi'j de laeste riegel gongen alle mae-
gies op de grond zitten. Dan kwainmen ze weer overaende en begon 
et van ni'js of an. 

Ei kokkeri2 
De kok zal leggen. 
Als hij legt dan legt hij een ei. 
Een rooie, een blauwe, 
Van alderhande soorten, 
En op het woord van trippelommetrap, 
Valen alle mooie maegies plat op 't gat. 

Wie van jim kent dit spullegien en/of vassien nog? Of misschien 
juust eenbetien aanders? De ofdieling Woordeboek van de Stelling-
warver Schrieversronte zol dat graeg vanjim heuren! Et tillefoonnr. 
is 0516-451108. 



zaoterdag 

10 
april 

weke 15 

zundag 

11 
april 

weke 15 

Eerste paosdag 

Van de elle op 'e vuuf vorrel lopen 
(wodt wel zegd af' niet weten wat af' doen zullen; 

Scharpenzeel) 

Twiede paosdag 
Einde Pésach (!sr. Joods Paasfeest) 

L.K. 05.45 

maendag 

12 
april 

weke 16 

Zunne op 06.47, zunne onder 20.34 

deensdag 

13 
april 

weke 16 

Een elfrittenkaorte hebben 
(diarree hebben; Munnikeburen) 



Wsor\,%nwp3 	Zi€m c r ,Tn H  

Koeverweiden 

In de dattiger en veertigerjaoren van de veurige ieuw hadden de boe-
ren aorig minder koenen as vandaege-de-dag. Aj' dan tussen de tiene 
en vuventwintig hadden, deej' aorig mit. 
In et veurjaor hadde de boer de koenen vaeks in et laand dat bij de 
boerderi'je lag. De meerste boeren hadden ok laand dat veerder van 
huus lag. Dat mijden ze eerst en dan kwam et melkvee daor laeter in. 
Om de koenen te verweiden mos ie nogal wat mankracht hebben, mar 
de meerste boeren hulpen mekere. Et gebeurde vaeke bij de aovend, 
mar ok wel overdag. De koenen hadden doe nog hoorns en daor kwam 
een koptouw ommetoe. Mit et verweiden kneupten wij drie of vier 
koenen an mekeer en dan mar lopen. De beesten weren et wel gewoon. 
De ooldste persoon nam peerd en waegen mit, mit op de waegen de 
drinkerstonnen. Mit mekeer koj' riedende weer weeromme. Thuus 
ston de koffie dan vaeks al klaor, mit een dik stok koeke d'rbij. Soms 
was d'r aovens ok nog wel es een borreltien. Et gebeurde wel es dat 
we drie keer in de weke koeverweiden moesten. Et is now nut de 
tied, want deur de ruilverkaveling het haost iedere boer et laand 
dichte bij huus. De jonge boeren kennen et verweiden al niet meer 
en de koenen al hielemaole niet. Koptouw is ok nut de lied, butendat 
bin de koenen haost allegere de hoorns kwiet. 

Koop Gorte 



woensdag 

14 
april 

weke 16 

Sikteressedag 

donderdag 

15 
april 

weke 16 

lene wat euvel duden 

(iene wat kwaolik nemen; Blesdieke) 

wil 'j dag 

16 
april 

weke 16 

zaoterdag 

17 
april 

weke 16 

Geniet van et leven, want et duurt mar zo even 
(verspreid) 



vekaansie 

af' mienen 
daj'd'rgien 
lied veur hebben 
dân is 
et lied 
veur vekaansie 

maot 

de rnaot 
van defunktie 
is vaeks 
zovule groter 
as 
de tnaot 
van de kappeciteiten 

Jan Oosterhofjr. 

Lichems-, gezondhieds- en schoonhiedsverzorging 

Een goed uterlik kriej' deur morgens an gimmestiek te doen. 

Slaop is een schoonhiedsmiddel, want et verhoogt alle licharnelike 
funkties. 

In de eerste uren van de slaop slaop ie, om et eten goed verteren te 
laoten, op de rechterzied en dan pas op de linkerzied. 

Een betrouwber middel om goed te slaopen is om elke aovend et 
sap van ien oftwie rauwe siepels te drinken. 

Tegen veuijaorsmuhied helpt et eten van veul, niet kookte, zoerkool. 
Hiel goed is ok een kuur mit niet giste fruit- en droevesappen. 

Een schone huud kuf'kriegen af'ofscheldepeerdekestanjes raspen 
en in etwaeterdoen waoraf'fe mitwasken. 

Waarme voeten hebben grote weerde as slaopmiddel. 



N.M. 15.20 

zundag 

18 
april 

weke 16 

maendag 

19 
april 

weke 17 

Daor hef' Evert 
(wodt wel zegd as de zunne deurbrekt; Nilberkoop) 

Zunne op 06.31, zunne onder 20.46 

deensdag 

20 
april 

wake 17 

woensdag 

21 
april 

wake 17 

Zo koppig as een ezel 
(Berkoop, Hooltpae, Nitriene) 



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 

waeter in Frieslaand 

• zoergoed 

• . 	 hoolten gebouwgien 

• . . . 	geef ie iene onder waeter 

voegel 

fratsen 

aaien 

De hoepel 

'In de zoemer gongen we as kiender hoepelen, in de winter ballen,' 
vertelt een woordeboekinfermaant van Steggerde in et Stellingwarfs 
Woordeboek. Om dat spullegien speulen te kunnen hej een hoepel 
neudig. Mar vanzels ok een stok om de hoepel mit an et rollen te 
kriegen. In Ni5berkoop numen ze dat een hoepelstok, wiels De 
Haule et over een gaffel het: 'Af een gaffel hebben en een hoepel, 
dan kuj' hoepelen!' In Scharpenzeel weren ze slim bliede wit een 
hoepel: We weren wies mit een hoepel, want daor gongen we drae-
vende mit naor schoele.' Een woordeboekinfermaant van 
Munnikeburen vertelt nog wat meer over de hoepel zels: 'De arbei-
derskiender hadden een oold fietswiel, de boerekiender een echte 
hoepel van iezer, maekt bij de smid, wit een rinicien d'r an veur de 
iezeren staaf.' En een infermaant nut Donkerbroek wet ok nog wat 
aorigs over zien oolde hoepel te vertellen: 'D'r zatten kleurde balle-
gies in de spaeken van mien hoolten hoepel; d'r zat een haandvat an 
om him beet te holen.' 



donderdag 	vri'jdag 

22 23 
april 	april 

weke 17 	 weke 17 

Wat mien mem zegt, is evangelie 
(gelt as waorhied, zo moet et; Langedieke) 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
april 	april 

weke 17 	 weke 17 

imt 
D'r gien euvelmoed in hebben 

(d'r niet tegenop zien, argeloos wezen; verspreid) 

asuz 



Een belle om te schoften 

Op een eer plak in disse kelinder vertellen we over et Inden van een 
klokke in bijglieks een klokkestoel. Vroeger wodden die klokken 
veul meer bruukt as now. Zo wodden ze naost et angeven van de tied 
bijveurbeeld ok wel bruukt om een braand of overstroming an te 
geven of om dudelik te maeken dat d'r iene overleden was. 
Mar d'r weren ok aan dere klokken om wat mit deur te geven. Zo was 
d'r eertieds op 'e nokke van et dak van de boswaachterswoning in 
Oold-Appelsche ok een luudkiokke. Die was d'r veur om de tied van 
et schotten an dein de bossen warkende arbeiders deur te geven. Op 
een prentbriefkaorte van ongeveer 1921 is die klokke hiel mooi te 
zien. De klokke hangt in een zadeldakkien dat op vier paolties op de 
nokke van et dak staot. 
Op de foto staot, behalven et huus mit daorop de klokke, ok bos-
waachter Van Ernst, mit aachter him zien dienstfiets. 

Sietske Bioemhoff 

Jan van 't Weggien 

Jan van 't Weggien, zo nuumden ze kim aided, het een ezel aachter 
zien huus lopen. Hij had 't an de maege kregen doe hij es een keer 
te viiie alkohol in de maege hadde. Die ezel was bij him hangen 
bleven. Hij hadde d'r een klein stokkien laand veur; daor gruulden 
nogal wat rusken op, en et bleek dat die ezel ok wel rusken luste. En 
dat was makkelik, dan hoefde Jan niet te ruske-mijen. Zien klein-
kiender vunnen et wei een mooi beest mit zien steile, grote oren op 
'e kop. Ze gavven him de naeme van Grauwtje. 
Nog niet zo lange leden raekte Jan in et ziekenhuus. Dat duurde 
een peer weken, doe was hij weer aorig oplapt. In die tieden 
fietste mien vrouw veur zien huus ianges, en doe zag ze Jan veur 
et raem staon. Ze vun dat hij slim grauw toekeek. Een peer dae-
gen iaeter komt een schoonzuster van Jan toevallig hij oons. En 
hoe gaot et dan: 'Jow zwaoger is ok weer thuus, hen, ik vun hij 
keek nogal grauw toe.' 'Ja, 'zee de schoonzuster; 'ik hebbe gister 
tegen him zegd: Ie beginnen hoe langer hoe meer op jow ezel te 
iieken!' 

(nut: Daegehkse dinkies, Klaas van der Weg, Ni5triene, 1992) 



E.K. 19.32 
Z.K.H. PreensWillem-Alexander(1967) 

Zunne op 06.17, zunne onder 20.58 

maendag 

26 
april 

weke18 

deensdag 

27 
april 

weke 1S 

Ie hoeven gien kiepe te wezen om et ei te kennen 
(ie kun best argens wat van ofweten zonder d'r echt bil 

betrokken te wezen; Hooltpae) 

— 	2004 

woensdag 

28 
april 

weke 18 

donderdag 

29 
april 

weke 18 

Ie moe'n de boel niet an eier maeken 
(niet vernielen, kepot maeken; 

Blesdieke, Oolde- en Ni jlaemer) 



Piksmieten 

Veural in Oost-Stellingwarf (o.e. Donkerbroek, De Fochtel, De Haule, 
Else, Langedieke, Berkoop en Oosterwoolde) wodde vroeger et spullegien 
piksinieten deur volwassenen speuld. De speulders legden daorveur centen 
op een pik, dat was een rechtopstaonde stien of een blok hoolt Mit 
bQjglieks kleine ronde keistienties mos dan perbeerd wodden de centen te 
winnen deur de stien of et blok hoolt omme te gooien. Daorbi'j wodde in 
Ni'jhooltpae wel es ofraot dat as de centen op kop of munt vullen, ze veur 
de gooier zels ofveur de aandere speulder weren. 
In sommige plakken, zoas Oosterwoolde, wodden veur et gooien gien 
stiender mar ronde hoolten ballen bruukt. Meerstal weren die van 
elzenhoolt. 
En as we veerder bij de veurbeeldzinnegies van et woord 'piksmieten' in et 
Stellingwarfs Woordeboek kieken - daor hewwe disse infermaosie uut-
haeld - bin daor nog meer aorige wetensweerdigheden over dit spullegien 
te lezen: Zoas grote meensken piksmieten tuit centen, deden kiender dat 
mit knopen op een stien en daor mit een boster op schieten' (Berkoop), 'Bij 
piksniieten op et ies haj' ronde kujjen (stienen), dan mikte ie op een recht-
staonde stien mit centen; ie konnen een aander d'r ok uut schieten deur de 
kujje van die aander te raeken, dan haj' de tegenstaander uutschaekeld' 
(Berkoop). 
In plak van piksmieten wodde et spullegien ok wel pikschieten nuumd. Mit 
naeme in de dörpen van West-Stellingwarf die opgavven dat ze et spulle-
gien ok kenden (Ni'jhooltpae, Nijtriene en Spange), wodde et zo nuumd. 

De schoelepompe is weeromme kommen 

Tot 1963 ston d'r een hoolten pompe op et oolde, mit grindstienties 
belegde, schoeleplein van de legere schoele in Else. Vroeger was zoe'n 
veurziening liekewel bij haost elke boerdeiije in de dörpen te vienen. 
Behalven de schoelekiender kregen zeuven gezinnen hier waeter nut de 
pompe. Mar et weren d'r ok wel es vuuftien as et wat te lange dreuge 
bleef. In et veurjaor van 1962 liggende buizen veur et waeterleidingnet 
langs de wegen rond Else klaor om in de grond brocht te wodden. Dat 
was et laeste 'grotejaor' veur de schoelepompe. 
'As et weer veurjaor wodt, drinken de kiender uut de kraene,' ston d'r 
doe in de kraante. 
De pompe verdween mit et ofbreken van et oolde schoelegebouw in 
1994 tint et dörpsbeekL Op 1 jannewaori 1995 wodde et stokkien nos-
talgie weer in ere hersteld. De roemruchte Vesuviusklub beud et dörp 
een iekenhoolten zwenkpompe an. De pompe wodde deur twie vaklu-
den uut et museumdörp Orvelte maekt. De pompe kreeg een plakkien 
veur de Meester KJ. Dijkstraschoele, even ten zuden van de grote 
kerakteristieke liendeboom in et centrinn van et dörp. Haost op et plak 
daor de vroegere welputte zat. Ondaanks oolde foto's is die welputte lie-
kewel nooit vunnen en daorom wodt de pompe now van waeter 
vem-zien uut een in de grond speutenbuize die naor een diepe bron gaot. 
Een stienen stappien maekt et ni'je stekkien kompleet. 

HendrikBetten 



Keuninginnedag 	 Dag van de Arbeid 

., vn jdag 	zaoterdag 

301 
• april 	meie • wek l8 	 weke 18 

Siep, sap, hooltien 
BTJ slaon op een hooltien 

In meie, in meie 
Leggen alle voegels een eie 

(wodde opzegd tiedens et maeken van een fluitien van sepiepenhoolt; 
De Fochtel) 

Roepingenzundag (r.k) 

zundag 

2 
meie 

weke 18 

maendag 

3 
meie 

weke 19 

Ik bin zo sloeg as Jan Dattien, 
ik kan de kop d'r niet bij helen 

(Wolvege) 



Laandschop 

a'kin deuren leve 
waor links gien links meer is 
en onzekerhied haost wanhoop wodt 
dan wil ik vlochten... 

- in de laandschoppen van Van Gogh 
waor appelblossem mit de eerde speult 
en zunne roggevelden trillen lat - 

totdat ik me bedaenke 
dat ok hiy mit duustere varvestre ken 
ei noodlot van et leven schilderde 

dan vuul ikme 
niet meer alliening, 
mar even in zoen husien 
inzien laandsc hop... 

Harmen Houtman 

(uut: Veur de vorm, gedichten en liedteksten, Harmen Houtman, Et 
Vene, 1994) 

De vleer staot in de bluui (1) 

De gewone vleer of zwatte vleer is een struke mit een geschiedenis. 
Vroeger zaj' op een boel hiemen van boerderij en en bij wonings 
vaeke ien of meer vleerpollen. Ze stonnen meerstal dichte tegen de 
mure. Dat was gien toeval. Tuunvoegels, zoas protters en merels 
eten graeg de riepe vleerbeien. De onverteerbere stienvruchies wod-
den in de uutwarpels verpakt en deur de voegels vanofbi5veurbeeld 
de dakgeute dumpt. Valen de zaoden op een vruchtber plak, dan ont-
wikkelt him daor een nfje vleerpolle. 

Een wondere struke 
Et starke schot vuult eerst kruudachtig an en bestaot van binnen uut 
dik, wit marg. Deurdat niet alle schot de winter overleeft, ontwikke-
len niet alle takken heur tot blievende stammen. De winterknoppen 
wo'n niet vaaste omsleuten deur knoppen, zodat de blaeden die daor 
in zitten soms hielemaole te zien binnen. De blaeden lopen in een 
zaachte winter al vroeg uut en roeken niet lekker. Alderdeegst wilde 
knienen eten ze niet. 

aees veerder op et volgende blattien) 



V.M.22.33 
• Dodeherdaenking 

Zunne op 06.03, zunne onder 21.10 

deensdag 

4 
meie 

• weke 19 

Bevri'jdingsdag 

woensdag 

. 5 
meie 

weke 19 

LA 

• Die is zo slof die verget de boel altied 
(Buil) 

• __________ >iLk 

e 

donderdag 	vn,jdag 

.6 	7 
meie 	mele 

weke 19 	 weke 19 

( 
ot 

In de sloerzak raeken 
(op de lange baene raeken; Nijberkoop, Noordwoolde) 



De vleer staot in de bluui (2) 

Biuui en vruchten 
De vleer staot meerstal in meie-juni in de bluui. Die bluui vaalt goed op. De 
bloempies bin klein, geelwit van kleur en roeken stark. Ze staon in bossies 
van vuuf takkies bij mekeer. 
Nao de bluui ontwikkelende beien heür mit driezaodige stienvruchies. In 
de riepe blauwzwatte beien zit rood sap. Vleerbeien won nog vaeke plokt 
om dr sjem van te maeken. Vleerbeiesap staot bekend as een zwiet- en 
urine-ofdrievend middel. Veerder is vleèrthee overbekend. Die thee wodt 
maekt nut de dreugde bloempies. Et is een middel tegen verkolenhied en 
griep en as gorrehniddel bij mond- en keelontsteking. Van dreugde beien 
kan oknog een laxeermiddel maektwodden. 

13e vleer kent meerdere krachten 
In Midden-Europa hangen jonge maegies in de naacht van ienentwintig 
juni een bluuiende vleertoeke aachter et bedde, in de stille hoop dat een toe-
komstige echtgenoot deurmiddel van de midzommernaachtsdroom veur et 
locht kommen zal. Etveurspellen van de toekomst deur middel van dromen 
is iene van de vule geheimzinnige krachten die dr  wi de vleer toeschreven 
wodt. Jim hebben et wel in de gaten; een vleerpolle mag aenlik niet op et 
hiem ontbreken. 
Vandaege-de-dag schienen d'r nog meensken te wezen die geleuven dat de 
vleer gruuft op plakken waor bloed stroomd het. 
Stellingwarvers weren vroeger nogal bijgelovig. Tegenwoordig kuj' ze 
niks meer wies maeken. 

Wiebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

Leo 
(Lieuw) 

De Lieuw is een nogal groot sterrebeeld. De mythe van de Lieuw komt nut een 
saege over de heldendaoden van Hercules, de nationaole held van de oolde 
Grieken. Ten van die zien heldendaoden was de overwinning van de Nemeïsche 
Lieuw. De Lieuw mit zien sikkel of ommedrijd vraogteken kan zien wodden as 
een Lieuw die op 'e kni'jen zit, hek zo as een Egyptische sfinx. 
De Lieuw is te zien onder et sterrebeeld Grote Beer, mit de kop naor rechts toe 
dri'jd. De heldere steen bij zien kni'je hier Regulus, die neffens Plinius war-
schienlikdaorom ok wel Steila-Regina nuumd wodt, omdat hij zo dichte bi 'j de 
ecliptica ligt. Beta Leones, de twiede heldere steern - hij is wat meer naor links 
te vienen - Met Den ebola en dat is Arabisch veur stat van de lieuw'. Gamma 
Leones, de dadde steern, bi etAlgieba en dat betekent de 'maenen van de lieuw'. 
Et is een systeem van twie reuzesteerns van wie de iene oranje en de ere geel 
van kleur is. Ze beschrieven een baene om een gemienschoppelik zwaortepunt 
in 619 jaor. De steerns staon honderddattig lochtjaor van oons of. 
In dit sterrebeeld staot ok nog een zeuvental stelsels van steerns dat veer buten 
oonze melkweg ligt. We zien in dit sterrebeeld liekewel om de drienendattig 
jaor een butengewoon biezundere regen van meteorieten, dat bin de bekende 
Leoniden. In 1966 bin d'r in korte tied warschienlik zoe'n 140.000 meteorieten 
deur de daampkring langs oons henne scheuten! Meteorieten bin kleine dielties 
van stiender en verbranen veur et grootste pat deur de wrieving mit de 
daampkring. 

Joop van Lier 



zaoterdag 

8 
mcie 

weke 19 

1 

Moederdag 
Dag van Europa 

zundag 

9 
mcie 

weke 19 

Een schoon slok/den 
(draank zonder kleur, meerstal jonge jenever; Spange) 

L.K. 13.03 
Begin van de lesheiligen 

Zunne op 05.51, zunne onder 21.21 

maendag 	deensdag 

10 11 
mcie 	mcie 

weke20 	 welçe20 

Gauw een hap en een slok, en dan hewwe et eten op 
(wodt wel zegd af' hiel hadde eten en drinken; 

Nijberkoop, Nijhooltpae) 



Et oolde zwembad van Noordwoolde 

Et oolde zwembadvan Noordwoolde lag indertied een aentien aach-
teruut an de Jokweg op 'e Miente. Et is d'r nog altied een prachtige 
omgeving mit boswallegies, stokken bos en heide. Om o.e. die reden 
zit d'r op dat plak now een netuurkampeerterrein. 
Et plak zicht d'r aenlik nog haost bek zo nut as vroeger. De plaanke 
die over et waeter lag is d'r nog en ok de badhokkies bin nog goed te 
herkennen. In et waeter van et oolde zwembad zwemmen now 
alliend gien meensken, mar ie zien én heuren d'r enten en kikkerds, 
d'r zit vis en dr bin alderhaande insekten. 
Et zwembad wodde rond 1950 bouwd deur et bouwbedrief van J.J. 
de Vries van Noordwoolde. Et betonwark is uutvoerd deur een firma 
nut Grunningen. Et waeter wodde een aentien veerder diepe nut de 
grond pompt en op de heide in zonuumde bassins veurverwaarmd. 
In et zwembad kwam riegelmaotig nij, schoon waeter. Et oolde 
waeter wodde ofvoerd naar omliggende sloden. 
Bij de weg ston een hoolten paol mit daoran een zwemmende en een 
dukende feguur, ontwurpen deur Abraham Bakker. Disse keunstener 
was lerer op de Rietvlechtschoele van Noordwoolde. Leerlingen van 
die schoele voerden et ontwarp onder zien toezicht nut. 
Et zwembad wodde rond 1968 sleuten. 

Sietske Bloem hoff 

Blikspuit 

Et spullegien blikspuit is vast bij een boel van jim nog wel bekend. Et 
wodde meerstal mit een leeg konserveblik speuld, mar okwel mit eenballe. 
Et gaot zo: 
lene van een groepien kiender dat blikspuiten gaot, moet et blik, dat in een 
cirkeltien ligt, bewaeken. Alle ere kiender moe'n beur dan verstoppen 
gaon. As dat gebeurd is, moet degene die op et blik passen moet, de eren 
opzuken. As hij iene van de kiendervunnen het, moet hij gauw naor et blik 
weeromme draeven. Dan zet hij de voete op et blik en ropt: 'Blikspuit' en de 
naeme van et kiend dat hij zien het. Dat kiend is dan of. Mar as et kiend ver-
nemt dat hij zien is, mag et ok perberen eerder as de bewaeker bij et blik te 
wezen. Lokt him of heur dat, of zicht iene van de ere kiender kaans om eer-
der as de bewaeker bij et blik te wezen, dan mag diegene et blik 
votschoppen en roepen 'verlos of 'vrij'. Et spullegien begint dan van veu-
ren of an. As et liekewel degene die et blik bewaekt lokt om alle kiender te 
vienen, dan moet et kiend dat as eerste vunnen is, et blik in et volgende 
spullegien bewaeken. 
De benaeming blikspuit komt verspreid in de Stellingwarven veur, mar in 
Wolvege wodt et ok bliksem busse nuumd, en in Ooldelaemer wel blikse-
busse. Bin dr onder jim nog goenend die et nog weer eers numen, of et 
misschien ok wel aanders speulden, willen die dat dan deurgeven an iene 
van de mitwarkers van et Stellingwarfs Woordeboek van de Stellingwarver 
Schrieversronte (fl11. 0516-451108). 



S, vn jdag 

14 
meie 

weke 20 

zaoterdag 

15 
meie 

weke 20 

woensdag 

12 
meie 

weke 20 

donderdag 

13 
mei e 

weke 20 

Af slonterig binnen, 
zeggen ze wel daf' een flodderzak binnen 

(Else) 

F~EMMISSI 

Aende van de lesheiligen 

Eg 
Hij het de broek op 'e slomp hangen 

(de broek zakt him of Der Izzerd) 



Sport 

1 

0W 	 vzn 

- 

.5.  

-4' 6ogne 

Nog wat nuttige winken veur de huusholing 

Kwaolike locht uut de geutstien kaf veurkommen af now en dan een 
stok soda in de ofvoer leggen. 

Zwaore meubels kuf' makkelik verplaetsen af' een spekzwaore mit 
de vette kaant naar anderen onder de poten leggen. 

Vloerklieden kaf opfrissen deur ze te bewarken mit zoerkooL 

Ivoor wodt weer wit as ei mit bi )'glieks beziene ofrreven wodt Ver-
volgens moej' et mit een flenellen lappe dreuge wrieven. 

Goedkope en duurzeme hem is et nat van siepels. 

Schimmelvlekken op et behang verdwienen af' die mit een mingsel 
van ien diel salicylzoer op vier dielen spiritus anstippen. 



H.I&H. Preenses ~ma (1971) 

zundag 	maendag 

16 17 
meie 	mcie 

weke20 	 weke21 

Ie moe'n toch hier of daor wezen, zee de boer, 
en doe zat hiy mit de kop in de sloot 

(Noordwoolde) 

Zunne op 05.41, zunne onder 21.32 

deensdag 

18 
mcie 

weke 21 

N.M. 06.51 

woensdag 

19 
mcie 

weke 21 

De eigenste dag 
(dezelde dag; Blesdieke, Noordwoolde) 



De klokkestoel van Ni'jberkoop 

Dat Ni'jberkoop al een klokkestoel in etjaor 1722 hadde, dot blieken nut et 
feit dat Jacobus Stellingwerf in dat jaor een tekening van die klokkestoel 
maekte. 
De klokke van de klokkestoel mit de mooie bewarkte kappe wedt van-
daege-de-dag drie keer daegs elektrisch luded, om halfnegen morgens, om 
twaelf ure en aovens om zes ure. Daornaost kan de klokke op verzuuk bi 
begraffenissen bruukt wedden. 
Tot de Twiede Wereldoorlog koj' de klokke morgens om negen ure en mid-
dags om ien ure heuren. Laeter wedde d'r niet meer om ien ure, mar om 
twaelf ure luded. Aorig te vertellen is ok dat de Ni5berkoper klokke in 
Makkinge wel de 'waeterklokke' nuumd wodt. Dat komt omdat ze daor de 
klokke goed heuren kunnen as de wiend in et westen zit, en die wiend is 
vaeks een teken van regen. Om diezelde reden numen inwoners van Lange-
dieke de klokke van Else trouwens ok wet zo. 
Vroeger wedde dr in Ni'jberkoop, bek as in een boel ere dörpen, ok klept en 
verluded as dr iene wegraekt was. Hoe dat daor percies gong, is niet meer 
bekend, mar in elk geval koj heuren as et om een man, vrouw of kiend gong. 
0k mit braand of heidebraand wedde dr klept. En in 1914, doe de mobili-
saosie uutbrak, wedden overal de klokken luded. Alliend in Nijberkoop 
begon dat wat laeter, want doe ze daor beginnen zollen te luden, brak et 
touw... 

Sietske Bloemhoff 

As de naacht komt 

de naacht 
kent mien traonen, 
krek as et kussen 
en de appelboom 
veur et zoolderraem 

onwennig 
kikt de maone mij an: 
de zunne 
vertelde him ooit 
over mien ere gezichte 

Harmen Houtman 

(nut: Veur de vorm, gedichten en liet/teksten, Harmen Houtman, Et 
Vene, 1994) 



Hemelvaortsdag 

.,. • donderdag 	vn jdag 

20 21' 
meie 	mele 

weke 21 	 weke 21 

Die kan et ei niet kwiet 
(wodt o.e. zegd as iene de Itieltied henne-weer lopt; 

Buil) 

0 

zaotendag 	zundag 

•22 23 
meie 	meie 

weke 21 	 weke 21 

't Is mit him goed eier eten 
(mit him vaalt goed te praoten, goed omme te gaon; 

Donkerbroek) 



De kedde 

Vroeger hadden alle boeren warkpeerden, vandaege-de-dag bin et 
trekkers. De kleine bedriefies van vroeger hadden een kedde die af 
makkelik onderholen konnen en die vaeks zo taoi was as geel haor. 
D'r weren liekewel ok wel es exemplaoren bij die niet altied lieke 
noflik weren, die hadden soms echte streken. 
0k de woonwaegenbewoners hadden vroeger vaeks ien of twie ked-
den veur de woonwaegen. De kiender van de woonwaegenbewoners 
gongen de meensken bij langes veur een maoltien eerpels ofwat huj 
veur de kedde. As ze au de deure kwamrnen wus ie zo mitien dat d'r 
weer woonwaegens op komst weren. De bewoners deden vaeke in 
vodden, oold iezer of ze hadden een scheresliep bij heur. 
Veur de melkwaegen hadden de melkrieders ok ien of twie kedden 
lopen, kiek as de melkventer of melkboer en de gruunteboer veur de 
gruuntekane. 
Tegenwoordig ziej' haost gien kedden meer, et is in oons laand haost 
een uutstarvend ras. 

Koop Gorte 

Veenoord en Vergenoeg 

Veenoord was vroeger een pleisterplakkien op 'e weg van Oos-
terwoolde naor Appelsche. Mit wat laand d'r bij leverde et 
harbargien, dat eigendom was van Jannes en Jantsje Bruggiiik, een 
bestaan op. Bij de ruilverkaveling is et oolde Veenoord ofbreuken. 

• Et gietiezerenjaortal 1819, dat an de gevel hong, zal bij Gemiente- 
• warken onderdak kregen hebben. 

Vroeger kaf in Veenoord rustig een slokkien drinken, zonder daj' 
kiek op 'e vingers hadden. En as d'r winters ies was, hadde et nog een 

• fünktie. Een tiedlang het de iesbaene van Oosterwoolde daor 
• 

 
vlakbij op een stok laand legen. Doe was Veenoord bij riedersweer 
een plakkien om iene te nemen en om even te daansen. 
Even wieder was nog een stegien mit de wonderlike naeme 'Ver-
genoeg'. Naar dat de meensken zeden was die naeme ontstaon doe dat 
plaetsien, mitkrapan een bunder laand d'r bij, verkocht wodden zal. 
De netaoris en zien klark gongen d'r henne te kieken. En doe moet die 
netaoris op't laest zegd hebben: 'Bin wij now nog niet vergenoeg.' 

(nut: Oosterwoolde doe en now, Hendrik Vondeling, Oosterwoolde, 
1981) 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.42 

maendag 
	

deensdag 

24 25 
mcie 	mcie 

weke 22 
	

weke 22 

WW. ux 
Mit entepiekeweer hef' mooi zaacht weer 

mit regen bij de meitied 
(Nijhooltpae) 

WZuÏif!j 

EK. 09.56 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
mcie 	mcie 

weke 22 
	

weke 22 

Pl.  
Hier is gien eer an te behaelen 

(dit zal nooit lokken, dit wodt niks; 
Nijberkoop, Wolvege) 



Priespuzeltien 

Mit et onderstaonde puzeltien kuj' een mooi Stellingwarfs boek win-
nen. Ie moe'n de oplossing dan wel veur 1 september opsturen aa de 
Stellingwarver Schrieversronte. Et adres is: Willinge Prinsstraote 
10,8421 PEBerkoop/Oldeberkoop: 
Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die dr 
naost staan, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de let-
ters van et veurige en d'r komt een ni'jen iene bij. Om veur de pries 
in anmarking te kommen, hoeft alliend et onderste woord, dat van 
negen letters dus, instuurd te wodden. Sukses! 

mitklinker 
voegwoord 

- . 	 lidwoord 
• . . 	 aekelig 
• . . . 	 volen 

plaetien, foto 
lijnen 
dunne grösstengelties 
bepaolde vrucht 

Et oolde gemael van Ni'jlaemer (1) 

Omdebi'j et midden van et stok Kooiweg dat bij de Schipsloot lan-
ges lopt, is tussen 1928 en 1930 hij de uutgang van een vrij bried 
ontwaeteringskenaal een gemael bouwd. Via de Schipsloot kon et 

• waeter de Kuunder in en zo dus in de Friese boezem maeld wodden. 
In de veurige ieuw wodden bij et bemaelen van een niet al te kleine 

• poolder (de Ontginning was 1550 bunder) mitien al docht an een 
• gemael dat een veul groter en ok zekerder kappeeiteit hadde as meu- 
• len. An de Schipsloot wodde dan ok een gemaelgebouw daele zet, 

waorin de pompinstelaosies onderbrocht wodden. 
Dus wodde d'r aa et aende van de twintigerjaoren, doe C. Gerritsma 
veurzitter en G. van Dijk siktaoris van et waeterschop De Ontgin-
ning' weren, et gemael bij Ni'jlaemer bouwd. Dat gebeurde onder 
direktie van de beer C. Bergsma, een deskundige van et waeter-
schop. Dit staot te lezen op een niet dateerde stien in de 
mesienekaemer van et gemael. Et wark wodde uutvoerd deur de 

• Nederlaanse Heide Mij. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



vrijdag 	zaoterdag 

.28 29 
meie 	meie 

weke 22 
	

weke 22 

De eterskiokke lödt 
(klokke die liJdt om twaelf ure middags; Niberkoop) 

Eerste pinksterdag 	 . 	Twiede pinksterdag 
Werelddag van et niet-roken 

zundag 	maendag 

30 31 
meie 	meie 

welçe22 	 weke 23 

Kritiek het nog nooit eigen prestaosie verbeterd 
(Berkoop) 



Et oolde gemael van Ni'jlaemer (2) 

Et gebouw bestaot uut vier rechthoekige bouwvolumes van onge-
liekese grootte, die symmetrisch, mat ok hiel levendig tegen en in 
mekeer scheuven binnen. An de aachterkaante zit de mesienekaemer 
die over de tochtsloot bouwd is. Tussen et muurwark ligt in de midden 
een register van nemen en muurdammen, waordeur de indrok van 
horizontaole verbienings nog verstarkt wodt. 
De veurkaante bestaot nut twie bouwlaogen, waor ok de ingang te vie-
nen is. Een briede en hoge schostien mit smeediezeren ornementen in 

• de veur- en aachterkaante verlevendigt et toch wat staotische gehiel. 
De hoge nemen bin mit naeme zo plaetst om de ruumten te ver-
lochten. Ze bin bek as de raemcn in de mesienekaemer in wat 
weerommespringende registers zet. 
Et gebouw is om 1980 henne buten gebmuk raekt. Zoe'n vierhon-
derd meter oosteliker is een ni'j en veul kleinder gemaeltien bouwd. 

• Et oolde gebouw is doe deur et Waeterschop De Stellingwarven, 
veur een symbolisch bedrag, schonken an de iesveriening van 
Ni'jlaemer. De leden daorvan hebben et gebouw opknapt en maeken 
d'r tot op de dag van vandaege daankber gebruuk van. 

Joop Oosterhof gegevens Verlening Historie West-Stellingwarf 

Huder laot je schaopies gaon 

Et spullegien Huder laotje schaopies gaon wodde indertied opge-
ven deur infermaanten veur et Stellingwarfs Woordeboek nut 
Nijtriene en Ni'jhooltpae. Et was een soort tikspullegien waorbij de 
kiender hadde van honk naor honk lopen mossen. Ten kiend was de 
wolf en mos de eren, as ze dwas over naor een eer honk vleugen, zien 
te pakken. De tekst van et lietien dat intied zongen wodde en dat 
hieronder te lezen is, komt van Nijhooltpae: 

Huder laotje schaopies gaon 
ikdurve niet 
waoromme niet 
om de grieze grauwe wolf niet 
de grieze grauwe wolf 
zit gevangen tussen 
honderdduzend knieptangen. 
Kuus, kuus schaopies. 

Wie vanjim kent dit spullegien en/of lietien nog ofmisschienjuust 
• bek een betien eers? Bel dan even mit iene van de mitwarkers van 

de ofdieling Woordeboek van de Stellingwarver Schrieversronte. 
• Zij bin daor 0e zo wies mit! (Till. 0516-451108) 



Zunne op 05.25, zunne onder 21.51 

deensdag 	woensdag 

1 
	

2 
juni 
	

juni 
weke23 
	

weke 23 

Et is me gaans egaol 
(et is me allemaole etzelde, et maekt me niet uut; 

verspreid) 

V.M. 06.19 

donderdag 	vn jdag 

3 4 
juni 	 juni 

weke23 	 weke23 

JPSO 

Hil is zo slecht as ketoen van ien cent de elle 
('Scharpenzeel) 

twie cent.. ('Blesdieke) . .drie cent... (Wolvege) 



Rooie klaover nog op maotig bemest gröslaand (1) 

De rooie klaover heurt bij et geslacht Trifolium. De naeme is ofleid van de 
• Latiense woorden 'tres' of'tria', dat 'drie' betekent en 'folium' is et Latiense 

woord veur 'blad'. Rooie klaover is een hiel oold kultuurgewas. Et wodde al 
in de Mjddelieuwen as veevoer bruukt. De dichte, roodpaorse bloempies 
weren vroeger ok hier een kleurig element in et boerelaand. In de tuun mis-
staon de vaeks bolvomiige bloempies ok niet. 
Rooie klaover wodde vroeger uutzi'jd omreden de plaante veur stikstof 

• zorgde en vanwegen de goeie kwaliteit as voet Tegenwoordig maeken 
sommige biologische melkveebedrieven nog gebruuk van de rooie klaover 
om die goeie eigenschoppen. 
De rooie klaover bluuit vaeks vanjuni of tot laete in de haast. De plaante 
is nog te vienen op maotig bemeste gröslanen mit een veurkeur veur 
zunig bemeste huj- en gröslanen op vochtige tot redelik dreuge, niet te 
zoere bojems. In disse tied van zwaordere bemesting is de rooie klaover 
nut de gröslanen verdrongen. Vandaege-de-dag gruuit rooie klaover nog 
op schraole gröslanen, baarins langs de wegen en taluds. 

• De bestoeving gebeurt in et eerste plak deur hommels en hunningbi'jen. 
• Mieghunimels zorgen veur de verspreiding van etzaod. De bloemen van de 

rooie klaover daoraorig wat hunning in zit, wo'n wel deurvlinders bezocht, 
• mar die insekten bin niet zwaor genoeg om de zonuumde zweerd- en hel-

blatties an de kaant en naor beneden te drokken en de stempel naor buten 
kommen te laoten. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Rooie klaover nog op maotig bemest gröslaand (2) 

Doe de rooie klaover in Australië as laandbouwgewas invoerd 
wodde, kwam d'r van de ontwikkeling van vruchies niks terechte, 
zodat de kultuur driegde te mislokken. Deur de invoer van een 'pas-
sende' hoinmelsoorte wodde et perbleem oplost. 
De ldaoverbestoeving bestaot nut een 'klepmeehanisme'. De kiel-
blatties wieken daorbi'j onder et gewicht van een hommel md 
mekeer; de maeldraoden en de stempel vegen tegen de boek van et 
dier en de kiel slöt weer as de hommel votgaot. 
D'r bin tegenwoordig ettelike Trifoliumsoorten in de haandel. Vaeke 
stellen die uuthiemse soorten gien hoge eisen sri de grond. De plaan-
ten kun op een ienvooldige wieze deur zaod vermeerderd wodden. 
Et zaod kuj' begin meie uutzi'jen. In de regel hebben Trifoliumsoor-
ten een kotte levensduur en ie moe'n ze daorom deur middel van 
weer ni'j zaod riegelmaotig vemi'jen. Bij tuuncentrums kan vraogd 
wodden wat de beste meugelikheden binnen veurjow tuurt. 

V/ebe Scheenstra 



Trinitatis (prot.) 

zaoterdag 	zundag 

5 6 
juni 
	

juni 
weke 23 
	

weke 23 

Hij het ze aachter de elletakke 
(aachter de ellebogen; Donkerbroek, De Fochtel) 

Zunne op 05.20, zunne onder 21.57 

maendag 
	

deensdag 

7 8 
juni 
	

juni 
weke 24 
	

weke 24 

Ze bin mit zien elvenen 
(et is elf ure op 'e klokke; Nijberlwop) 



leermementen 

leermementen 

doen heur op alle 

terreinen wel veur 

zo zal 

dejonge helt 

et wel uut zien heufd zetten 
om okzien twiede kiend 

naachs wakker te maeken 

om heur lachien te zien 

voetstok 

et maeken van voetstokken 

moej'overlaoten an eren 

doe-et-zelven geft hier 

nooit dejuuste kwaliteit 

hoe hogeraj' 

dan jow voetstok maeken 
hoe hadder 

aj'daeledonderen 
Jan Oosterhofjr. 

Wat over sterrebeelden 

Y'Yrgo 
• (Maagd) 

Dit sterrebeeld is an de hemel te vienen rechtsonder et sterrebeeld Boötes. 
Neffens de mythologie dot dit sterrebeeld Maagd herinneren an de godin 
van de gerechtighied Astraei, die deur de oolde Grieken en Romeinen ver-
eerd wodde. De Maagd is de ienige vrouwilke feguur onder de 
sterrebeelden van de diereriem. Ze het in de loop van de geschiedenis al 
verschillende godheden veursteld, zoas de Babylonische godin van de 
wuchtberhied Isjtar, de Egyptische godin Isis en de Griekse godin van de 
oogst Demeter (de Romeinse Ceres). 

• Alpha Verginus is de heldere blauwwitte steen Spica, en dat is Latien veur 
'aore'. De steern is twieduzend keer zo helder as oonze zunne. Beta Vergi- 

• nus of Za-iyak enAlaraph betekende neffens Arabische sterrewichelers 'et 
• plak waor et gelok van diegenen die onder et teken van de Maagd geboren 

wodden, et starkst deur de maone beïnvloed wodt'. Eta Vetginus hiet fln- 
• dematrix en dat is Laden veur 'droeveplokste?. Veur de oolde Romeinen 

was dat, as zij morgens an de hemel verscheen, et teken dat d'r ruit de oogst 
van de wien begonnen wodden kon. 
In et sterrebeeld Virgo zit een groot tal mellcwegstel sol s die veer van oons of 

• te vienen binnen. Mit mekeer won die de Virgo-cluster nuumd. Et veerste 
stelsel in disse cluster staot drie miljard lochtjaor van oons of. Ml 04, de Som-
brero-nevel is ok mit een tilleskoop in dit sterrebeeld te vienen. 

Joop van Lier 



L.K. 22.02 

woensdag 
	

donderdag 

9 10 
juni 
	

juni 
weke 24 
	

weke 24 

Hil is in de schulpe kreupen 
(hij is meenskeschouw; Noordwoolde) 

0 

, viijdag 	zaoterdag 

11 12 
juni 	 juni 

weke 24 	 weke 24 

EE 
Ie moe'n de schure bij et huus laoten 
(ie moe'n niet overdrieven; Steggerde) 



nee, 

Petrettien 

Petrettien aachter spiegelglas, 
• een man, een vrouw, wat brune kleuren, 
• beeld van wat heur trouwen was, 

d'r liekt haost niks op te gebeuren. 

• Boekettien in een vrouwehaand, 
wat rozen, anjers; linten hangen 
in een stiefen strak verbaand; 

• wat een klein en stil verlangen. 

Verzettien op een veurjaorsdag, 
• veur heit, veur mem, wat ere kunde; 

dikke boek en zonder lach: 
• risseltaot van daegen zunde. 

Petrettien aachter spiegelglas, 
wat stof een kras, wat spinnen daansen; 

• goed da'kan et stoffen was: 
'kzie heur ogen eind'likglaanzen. 

Harmen Houtman 

(uut: Veur de vorm, gedichten en liedteksten, Harmen Houtman, Et 
Vene, 1994) 



zundag 	maendag 

1314 
juni 	 juni 

weke24 	 weke25 

Ie kun om mij de schurft kriegen 
(loop naor de pompe; Buil) 

Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

deensdag 	woensdag 

15 16 
juni 
	

juni 
weke25 	 weke25 

.a9  
w 

Waor lig ie mit de schute? 
(waor zit ie an te daenken; Appelsche) 



Een betien wiend en de tjasker dri'jt 

Aj' vanuut Tronde over de Haerweg naor et Tronderveld gaon, koj' 
de Stobbepoele integen. Et netuurgebied is eigendom van de plaet-
selike iesklub De Oefening. In de zoemermaonden staot in et gebied 
een kerakteristiek meultien. Et is een tjasker die in april 1978 deur de 
Vesuviusklub plaetst wedde. De meule wedde deur de ooldejaors-
klub van de hilde van een boerderije in Else haeld. Hij is doe 
opknapt, mit hier en daor wat ni5e onderdielen d'r an en zo in ere 
hersteld. 
De hoolten paoltjasker is in de jaoren veur 1900 bouwd deur meule-
bouwer R.W. Dijksma van Gieteren (Giethoorn). Vroeger dee de 
meule nog dienst in veenputten. Dan wedde de tjasker in et veengat 
zet en mit een betien wiend kon et waeter de putte uutmaeld wodden. 
De turfgrevers kennen heur wark dan weer dreuge doen. De meule 
die eigendom is van een stichting veur meulen in Frieslaand, is et 
ienige meuletype dat rechtstreeks deur de wiend andreven wedt en 
zonder overbrenging zien wark dot. Gao in de zoemermaonden mar 
es in Tronde kieken. 

Hendrik Betten 

Middelties tegen alderhaande kwaolties 

Piene in et heufd, mit drek in et veurheufd vlak boven de ogen en ok 
nog es last hebben van duzelighied en gebrek an eetlust, dudet op 
een bedurven maege. Een hongerkure is dan een goed middel. 

Zwaore heufdzeerte an ien kaant deurdaf' slim zenewachtig bin-
nen, gaot over aj 'zorgen veur rust, stilte en duusternis. 

Tegen oorsoezen helpen een peer druppen siepelsap in de oren, mit 
toegeliekertied de voeten in waarm waeter mit eek. 

Lopende oren wo'n beter af' ze indruppelen mit oploste hadde 
ziepe. 

Om beter kieken te kunnen moej' de oogleden en slaopen daegeliks 
vochtig maeken mit koolwaeter. 

Etgeheur wodt scharper af' kleine stokkies kaanfer in watties in de 
oren stoppen. 



N.M. 22.26 

donderdag 	vn 'j dag 

17 18 
juni 	 juni 

welçe25 	 weke 25 

Hij trekt een gezicht as een bok die sefraon vret 
(Buil) 

Vaderdag 

zaoterdag 	zundag 

19 20 
juni 
	

juni 
weke 25 
	

weke 25 

01 

Ik heb een knappe segare had 
(ik heb aorig kritiek had; Oosterwoolde) 



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 dr 
komt een ni'jen iene bij. 

klinker 

Stellingwarver klaanic 

• . . 	 plakkien in Overiessel 

• . . . 	 maegies, mar okjongesnaeme 

et onderste nut de .....willen 

uutlopers 

botter maeken 

dagblaeden 

Appelsche (1) 

De Belvédère 

Haost bij iederiene in de Stellingwarven is de Bosbarg van Appelsche 
bekend. De top daorvan is oxnmes et hoogste, netuurlike punt van 
Frieslaand. 
Tegenwoordig staot d'r al sundjaor en dag een uutkiektoren op de Bosbarg. 
Af daor bovenop staon hef een prachtig uutzicht op de naoste omgeving en 
veer daorbuten. Bij goed helder weer kuj' alderdeegst de Martinitoren in de 
stad Grunningen stamt zien en de toren van de Clemenskarke van Stien-
wiek! Eerder, al in de negentiende ieuw, ston d'r op etzelde plak een 
theekoepel. Mar deurdat de jonge bomen daor omhenne de hieltied groter 
wodden, is laeter de uutkiektoren bouwd. Die uutkiektoren was in et eerste 
plak bedoeld veur Staatsbosbeheer, om zo de omgeving goed in de gaten te 
holen. Zij konnen zo bQjglieks beginnende braanties in de bos gauw 
ontdekken. 
Sund een peer jaor kent Oost-Stellingwarf liekewel nog een twiede uut-
kiektoren. Die staot niet iens zo veer van Appelsche, ik doel hier op de 
uutkiektoren van De Fochtel. Et prachtige hoolten bouwwark is in et Foch-
telervene te vienen en is bedoeld om netuurliefhebbers ok van bovenen of 
van et prachtige netuurgebied genieten te laoten. De toren die eigendom is 
van Netuurmonementen, is ontworpen deur architekt Dick de Haan en wim 
in 2002 de Vredeman de Vries pebliekspries veur Architektuur. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Begin van de zoemer 02.56 M.E.Z.T. Zunne op 05.19, zurine onder 22.04 

maendag 
	

deensdag 

21 22 
juni 
	

juni 
weke 26 
	

weke 26 

Dat is een vervelende siepeltriene 

(een zeurderig vrommes; Wolvege) 

Sint-Jansdag 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
juni 
	

juni 
weke 26 
	

weke 26 

Veertien daegen veur of veertien daegen nao Sint-Jan 
is et donker weer 

(nao Sint-Jan moej' an et hujf en toe wezen en veertien dae- 
gen d'r veur of d'r nao is et donker weer; Steggerde) 

EM-101 



Appelsche (2) 

Duinen Zat/ze 

Naast et beklimmen van de Bosbarg en de uutkiektoren daarop én et 
speulen of kuieren in de Kaele Dunen, was de speultuun bij Duinen 
Zathe vroeger een grote trekpleister in Appelsche. Et weren inder-
tied allegere hoolten speultoestellen die deur de eigener van die tied, 
de heer J. Seidel, zels maekt wodden. Zo maekte hij bi'jveurbeeld de 
gliedebaene mar liefst even in iene winter. Now moe'k d'r vanzels 
wel even bij vertellen dat Seidel van oorsprong timmerman was! 
Wat misschien ok wat minder bekend is, is dat Duinen Zathe vroeger 
eerst gewoon een boerderije was. De laeste boer was M. Buit en nao 
die zien verstarven wodde netaoris Veenhaven van De Smilde eige-
ner. Disse netaoris verpachtte doe de boerderi'je as kefé. Om 1912 
henne wodde de heer Seidel eigener en hadde d'rjaoren een prachtig 
thee- en koffiehuus ruit al gauw daorbij de bekende speultuun. 
Et bedrief wodde deur dejaoren henne de hieltied groter en gruuide 
nut tot een groot pretpark. Dat pretpark, eigendom van de beer P. Jas-
per, verhuusde een peerjaor leden, vanwege ruumtegebrek, naor een 
plak even veerderop. 

Sietske Bloemhoff 

Wetensweerdigheden tint vroegere jaoren 

(uut: Kook- en huishoudboek, door Wilma MincJz, A.J.G. Streng/zo/t, Amster-
dam, 1943. Verzameld en vertaeld deur Jan Oosterhofsr.) 

Twie woorden zongen as kiendergezang, 
ontboolt een kiend zien leven lang: 
VADER MOEDER 

Wie morgens opstaot mit de kiepen, 
de hiele dag warkt as een peerd, 
en aovens zo muui is as een hond, 
moet naor de dieredokter, want hij is een ezel. 

Niet et laeste, mat et eerste glas, 
helpt hiel veul meensken in et moeras. 

Jow moe'n in jowjonge jaoren een stok snieden, 
waor aj' mit jow oolde dag op steunen kunnen. 



E.K. 2 1.07 

vri'jdag 	zaoterdag 

25 !26 
juni 	 juni 

weke 26 	 weke 26 

Siepelsop mit zoere proemen! 
(wodt wel zegd as antwoord op de vraoge wat d'r an 

waarm eten op 'e taofel komt; De Haule) 

zundag 	maendag 

27 28 
juni 
	

juni 
weke 26 
	

weke 27 

Daor zoj' singeliers van wodden 
(gek; Niberkoop) 



Wee ken 

Vandaege-de-dag bin d'r diepvriezers en koelkaasten om et eten in te 
beweren, mar vroeger haj' daorveur vaeks alliend een grote kelder. Die 
was meerstal aorig diepe, zodat et d'rin de zommer lekker koel was. 
As d'r slaacht was, kwam et vleis meerstal in de pekel, of et wodde 
dreugd ofrookt ofbeide. Wost wodde bi'jglieks wel boven in de kae-
mer hongen om zo te dreugen. 
Doe kwam et wecken in de mode. Dat wecken gebeurde in ver-
schillende weckflessen die soms wel een inhoold van twie liter 
hebben konnen. Ie konnen van alles wecken; vleis, wost en alder-
baande soorten gruunte. Af dat wat aj' wecken wollen in de flesse 
badden, wodde die ofsleuten St een deksel en een rubberen ring en 
dan kwam d'r nog een klemmegien overhenne. Vervolgens kwam de 
wecldlesse in een weckketel daor vuuf van zokke flessen in kon. Ze 
wodden dan een bepaolde tied kookt en dan weren de flessen meer-
stal lochtdichte en kon dr mit et eten d'r in niks gebeuren. 
Nog laeterkwammen de koperetiete diepvrieskluizen en daorkoj' dan 
een vak van huren. Drweren nogal wat dörpen die zoek kluis badden. 
In zoe'n lae die aj' huurden, konwel een hiel slaacbtbeest in. Et naodiel 
was vanzels daj' d'r iederkeer henne mossen om weerwat op te haelen. 

Koop Gorte 

De klokkestoel van Ni'jlaemer 

De klokkestoel van Ni'jlaemer is te vienen op een mooi anlegd kark-
hof even van de weg of. As kappe het de klokkestoel een prachtig 
helmdak mit daorop een versierd krans en een haene as 
wiendwiezer. 
Op iene van de schoren is een riegel plaankies anbrocht. Die zitten 
daor om makkelik bij de klokke kommen te kunnen. Dat was vroe-
ger nogal es neudig as d'r klept wodden mos bil et verluden van een 
versturvene. Op die meniere hoefde d'r gien ledder an te passe te 
kommen. Et zol niet vremd wezen, as dit vroeger bij meer klokke-
stoelen in Stellingwarf zo west het; buten oons gebied, o.e. in 
Gietern en Wannepervene, hebben ze ok wel op zoen meniere een 
soort ledder maekt. 
Et verluden begon in Nillaemer de morgens nao et wegraeken van 
een persoon om acht ure. Eerst wodde d'r klept: veur een man drie 
keer drie, veur een vrouw drie keer twie en veur een kiend ien keet 
Nao et kleppen wodde de klokke luded. Bil volwassen meensken 
duurde et kleppen en Inden mit mekeer een ure, bil een kiend duurde 
et wat kotter. 
Biezunder in Nillaemer is et plak van ien van de paeden van et kark-
hof; dat lopt onder de klokkestoel deur! 

Sietske Bloemhoff 



Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

deensdag 	woensdag 

29 30 
juni 
	

juni 
wehe27 
	

weke 27 

Een Pietje sekuur 
(wodt wei zegd van iene die hiel sekuur is; 

Noordwoo ide, Oosterwoo ide, Spange) 

V.M. 13.08 

donderdag 	vri'jdag 

1 	2 
juli 	 juli 

weke 27 	 weke27 

30< 
Zit toch niet zo te tjaanteien 

(te zeuren; Noordwooide) 



Touwgienspringen 

Floevule jonge én oolde maegies nut de Stellingwarven zollen dit spullegien 
vroeger niet speuld hebben op et schoeleplein? De meersten vanjim kennen et 
vast nog! Et gong zo: 
Twie kiender drijen een touw. Intied wodt al ofniet een vassien zongen. Et doel 
is dat de ere kiender, die in een lange riegel staon, omstebeurten in de boge 
springen. 
Dr bin vanzels alderhaande variaosies meugelik. Elk kiend kan ien keer sprin-
gen en dan de boge weer verlaoten, waorop mitien et volgende kiend dr in gaot 
en springt. Een kiend kan ok drie keer in de boge springen, waorbij et volgende 
kiend dr op de dadde sprong bij in komt. 0k sprongen wel es twie kiender de 
hieltied toegelieke in en nut de boge. En d'r wodde wel es wat op de grond legd, 
bQjglieks een buusdoekien, wat dan onder et springen oppakt wodden mos. 
Vanzels wodde ok vaeke daon wie et langste et springen volhul. Elke sprong 
wodde dan teld. 
lene van de touwspringlieties die ok in oonze streken bekend was, was: 
In spring, de bocht gaat in 
Uit spuit, de bocht gaat uit 
Bij In spring mos ie beginnen te springen, bij Uitspuit mos ie dr uut om plak te 
maeken veur de volgende. Asje dat niet lokte, waj' 'of en mos ie et touw drijen. 
Bij sommige touwspringspullegies mos dus degene die 'of was et touw drijen, 
mar et gebeurde ok wel op ofspraoke. 
Waor wij now slim ni'jsgierig naor binnen, is et volgende. Bin dr onderjim ok 
nog goenend die een Stellingwarfstaelig touwspringlietien of opzegdeuntien 
kennen? Laot et oons dan weten! Jim kun dat doen deur even kontakt op te 
nemen mit de ofdieling Woordeboek van de Stellingwarver Schrieversronte, 
till.0516-451108. 

De wegbaarms staon weer in bluui (1) 

Thijsse het ooit es zegd dat wegbaarms de netuurmonementen veur 
oons allegere binnen. Wegbaarms bin ja veur iederiene toegaanke-
lik. Dat et misgaon zol mit die monementen kon Jacob Thijsse niet 
veurzien. Wij hebben allegere zien kund hoe de wegbaarms 
doodmi'jd wodden en de bloemepracht verdween. 
Dr. P. Zonderwijk het him, ruit sukses, inzet veur een beter baarmbe-
heer. Op veul saaie, grune wegbaarms langs oonze wegen ziej' de 
hieltied meer kleurige, krudenrieke netuurstroken. Op verschillende 
wegbaarms bluuien weer alderhaande soorten plaanten, zoas 
bi5glieks de rolklaover. Dit leegblievende plaantien dat van runne 
hoolt, begint in meie te bluuien en hoolt dit vol tot in de naozoemer. 
Rolklaover gruuit bij veurkeur op niet te aarme zaandgronden. 
De bloemknoppen bin vaeks eerst een betien oranjerood. De mooie, 
gele bloemheufies bestaon meerstal nut vuuf bloemen. De langwar-
pige tot omgekeerde eironde blatties bin frisgruun of soms wat 
blauwgrunig. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



51 zaoterdag 	zundag 

34 
juli 	 juli 

weke 27 	 wel<e27 

Wat kan mij dat sjatsen! 
(wat kan mi/ dat schelen; Blesdieke) 

Zunne op 05.28, zunne onder 22.00 

maendag 
	

deensdag 

5 6 
juli 
	

juli 
weke28 
	 weke 28 

Hij kan gien trap van een ezel verdregen 
(wodt wel zegd van iene die et altied beter mient te we- 

ten en opmarkings van aanderen niet verdreegt; 
Steggerde) 



De wegbaarms staon weer in bluul (2) 

De plaante kan midden in de zommer goed tegen de felschienende 
• zunne en blift langs de hiete asfaltwegen naor hattelust bluuien. 

Een goed baarmbeheer betekent dat baarmplaanten tiedens de bluui 
niet nijd wodden moeten. Pas as de zaoden van de kruudachtige 

• plaanten riepe binnen, kan mit et mi'jen van de baarms begonnen 
• wodden. As de rolldaovertiedens debluui mi'jdwodt, verdwient hij 

en wodt zien plak inneunien deur gtössoorten. 
Dr bin hiel wat insekten die op de rolklaover leven, zoas hommel-
soorten. De hier nog de hieltied zeidzeme sint-jansvlinder legt de 
eigies op de rolldaover. De roepen d'rvan eten et blad. As de roepe 
volgruuid is, kropt die tegen een stevige grösspriete omhogens en 

• spint him daor in. Een peer weken laeter komt dr een prachtige vlin-
der veur et locht. As de baarm te vroeg mijd wodt, is de kaans groot 
daj de poppe beschaedigen. 0k aandere soorten dagvlinders kom-
men op bluuiende baarms of 

Wiebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

Coma Berenices 
(Heufdhaor van Berenice) 
Coma Berenices is te vienen tussen Arcturus, de heldere steen van et ster-
rebeeld Boötes, en Denebola, de statsteen van de Lieuw. Coma Berenices 
is een sterrebeeld dat een zwak locht geit en muuilik is te onderscheiden; d'r 

• zitten gien heldere steerns in. Berenice, de dochter van keuning Magas van 
Cyzene leut heur prachtige haor oflcnippen en offerde et an Venus, de keu- 

• ninginne van de liefde. Ze dee dat omdat heur man, keuning Ptolemaeus, 
gezond en wel weerommekeren zol van een veldtocht. Ptolomaeus was lie-
kewel niet zo bliede mit heur daod, mar gong overstag naodat zien 
hofwiskundige Conon him verzekerd hadde, dat de goden et haor tussen de 

• steems vlochten hadden. Tycho-Brahe, een vroegere steernkundige die dit 
sterrebeeld de naeme gaf, besefte doe niet dat hij een plak an de hemel 
vaastesteld had waor een hiele grote groep van melkwegstelsels in zatten 
die veer vot staon. Tegere mit de Virgo-cluster bin d'r in dit gebied wel dat-
tienduzend melkwegstelsels te vienen. 
De belangriekste steen van dit sterrebeeld (Alpha) is Coma Berenices en 
die hier Diadeem. Et is de helderste steen in et sterrebeeld en staot zeuven-
envuuftig lochtjaor van oons of Een betien rechtsboven die steen vienen 
we M64, de Blackeye galaxie. Deur een 150 mm tilleskoop ziej dat een 
geweldigen stofwolke et centrum drvan domineert, zodat et dr deur eentil-
leskoop uutzicht as een zwat oge. 

• Joop van Lier 



woensdag 
	

donderdag 

7 8 
juli 
	

juli 
weke28 	 weke 28 

We moe'n op oons eupenst wezen 
(we moe'n goed opletten; Wolvege) 

L.K. 09.33 

e vrijdag 	zaoterdag 

9 10 
juli 	 juli 

weke 28 	 weke 28 

Regent et mit Sint-Margriet (10 juli), 
dan dreugt et in zes weken niet 

(Oolde- en Nilaemer) 



Messienpikken 

Et spullegien messienpikken wodt o.e. zo nuumd in de dörpen Else 
en Ni'jberkoop. Mar et wodt ok wel laandverpatten (in Nijberkoop 
en Oosterwoolde) en laantienverwjsselen (De Fochtel) nuumd. 
Kiender die messienpikken gaon, tekenen eerst in et zaand een groot 
vierkaant stok 'laand'. Dan moe'n ze om de beurt een mes op de punte 
in et zaand gooien. Blift et mes staon, dan wodt in de richting waorin 
et lemmet staot een streep trokken. Et grootste diel dat deur et gooien 
ontstaon is, is dan eigendom van degene die et mes gooide. Et diel 
dat liekewel al van een aander is, blifi de hieltied buten beschou-
wing. Degene die et meerste laand in zien bezit wet te kriegen, is de 
winner. 
Kennen jow messienpikken misschien nog weer wat aanders, of 
hebben jow d'r een ere benaeming veur? Laot et de mitwarkers van 
de Stellingwarver Schrieversronte even weten! (Til!. 0516-451108) 

maegien lach now toch 

maegien lach now toch 
maegien lach now toch 
asjeblieft, toe glimlach ien keer es naor mij 
ontbloot now gauw es even jow tanen 
laot zo rijen hatte veurjow branen 
maegien lach now toch! 

maegien lach now toch 
oe, maegien lach now toch 
want al binjow een mooie griet 
zonder glimlach warkt et niet 
zonder glimlach allemaole niet 
zonder glimlach kuj' et vergeten 
wil gien meens wat van jow weten 
nee, zonder glimlach warkt et allemaole niet 

Jan Oosterhofjr. 



zundag 	maendag 

11 12 
juli 	 juli 
weke28 	 weke29 

We hebben Evert aorig op 'e rogge 
(wodt wel zegd as de zunne ongenaodig opje schient bij et 
warken op et laand, zo arg daf' d'r lui en bom wodden en 

daordeur niet veul meer doen; De Blesse, Peperge, 
Oosterwoolde) 

4 t 

op 05.35, zunne onder 21.55 

deensdag 	woensdag 

13 14 
juli 	 juli 
weke29 	 weke29 

Elk schot is gien entvoegel 
(d'r wodt niet altied raek scheuten, veural: niet elke 
keer dat d 'r vn jd wodt raekt een vrouw in verwachting; 

Berkoop) 



T Latzar 

5 

t1w 
E èUdan\ (w 

, Coatr 7 

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. 

• mitklinker 

mezielcnoot 

• . . 	 roem 

• . . . 	 vrucht 

klaor om te plokken 

Stellingwarfs veur 'wormen' 

Stellingwarfs veur 'rups' 

een kluppien, ploegien 



Eten as een tur) 
(verspreid, 

donderdag 	vn jdag 

15 16 
juli 
	

juli 
weke 29 
	

weke 29 

N.M. 13.23 

zaoterdag 	zundag 

17 18 
juli 
	

juli 
weke 29 
	

weke29 

Die is in de eulie 
(die is beheurlik anscheuten; verspreid) 



Katsjeballen 

De maegies van de legere schoele hadden vaeks ok een periode in et 
jaor dat ze bij schoele, nar ok bij huus, an et katsjeballen weren. 
Dat gebeurde vaeks mit twie katsjeballen, nar aj' et wat beter kon-
nen, deej' et mit drieje en d'r weren dr die alderdeegst mit vier ballen 
katsjeballen konnen. Bij schoele gebeurde et katsjeballen tegen de 
hoge schoelemure en thuus, aj' op een boerderi'je woonden, wol et 
hiel best tegen de baanderdeuren. Daornaost koj' vauzels ok in de 
locht ballen. 
Op schoele wodde d'r van et katsjballen vaeke een spullegien 
maekt. Bi'jglieks in Ni'jberkoop haj' om de zoveul riegels rooie 
stiender van de schoelemure een riegel gelen. Daortussen mossen de 
ballen tegen de mure kommen. Aj' hiel goed weren, mos ie vanzels 
een 'vak' hoger. Et gong d'r dan omme wie et et langste volhul, zon-
der ien van de ballen valen te laoten. 
D'rwas okeen lietien dat onder etkatstjeballenwel zongenwodde. Dat 
gongzo:Katsjeball'/Ikvangjeal/[n ienhaand/!n twiehaand. D'rkwam 
ok nog wel es wat aachteran. Wie kent ofwet datnog? De mitwarkers 
van de ofdieling taelkunde/woordeboekvan de Stellingwarver Schrie-
versronte zollen dat graeg vanjim heurèn (tili. 0516-451108). 

Parredies 'De Kaele Dunen' 

len of twie keer in 'tjaor lopen we de Kaele Dunen tussen Else en 
Appelsche deur. Een uniek stokkien Stellingwarf waor de netuur 
et nog veur 't zeggen het. We lopen deur et golvende zaand, wat 
hieltied weer eers van kleur is. Elkeniene lat veur een posien zien 
voetstappen aachter. De wiend strikt ze nao een schoffien weer 
glad, zodat dit parredies d'r weer bij ligt zoas et bedoeld is. Elke 
dag kommen d'r weer nife Adam en Eva's op leerzen, op schoe-
nen en klompen om te vulen hoe mooi de dennen wiegen, et waeter 
zingt en et zaandfluustert. 
Dan opiens een toren. We klimmen d'r op en staon even boven al 
dit moois. Evenpies mat want we heuren d'r tussen. We golven mit 
oonze voeten, we knipperen mit oonze ogen, wefilteren mit oonze 
neuze. 
En as we uut etzicht binnen, dan gniest et mos naor de heide. Dan 
glimken de paddestoelen tegen birkies. Dan blaozen ze mit 'ii 
allen oonze meenskesporen onzichtber voL Zi/ bin hier de baos 
en gieniene aanders! 

Harmen Houtman 



Begin van de hoonsdaegen 
	Zunne op 05.44, zunne onder 21.47 

• maendag deensdag 

19 20 
juli 	 juli 

weke 30 	 weke 30 

p;J] 

Wie et kleine niet een, is et grote niet weerd 
(Else, Oosterwoolde) 

woensdag 
	

donderdag 

21 22 
juli 
	

juli 
weke 30 	 weke 30 

In de es wezen 
(dik in odder wezen, goed wezen; Oosterwoolde) 



Nog meer middelties veur et verzorgen van je Jichem 

Kleine kiender kuj' et doemzoegen en naegelbieten ofwennen deur 
heur vingertoppen in een bitter, mar onschaedelik, oftreksel van 
kinabast te deupen. 

Dreug haor moej' niet te vaeke wasken. Om et breken d'rvan te 
veurkommen moej' et okniet te vulean de zunne blootstellen. 

Vingernaegels die gauw ofbreken moej' vaeke mit olijfeulie 

inwrieven. 

Et ienvooldigste middel tegen roos is et wasken van et haor mit 
sodewaeteren et dan in tewrieven mit een goeie haoreulie. 

Neuzebloeden kuj' stoppen deur een koold veurwarp in de nekke te 
leggen en et heufd aachterover te bugen. 

De Hervormde karke in Wolvege (1) 

De Hervormde karke in Wolvege, die ok wel 'de karke op de hoogte' of 'grote 
karke' nuumd wodt, is in 1646 bouwd op de onderbouw van een karke nut de 
dattiende ieuw die an de Heilige Maria Magdalena wi5ded was. De hoogte 
waor de karke op bouwd is, is anlegd. Dat is daon om et karkhof hogerliggen te 
laoten. 0k in Wolvege hadden ze wel es lastvan et zeewaeter dat mit een hadde 
westerse storm de Lende opstroomde en ok van et regenwaeter dat van de hoge 
gronden nut et oosten kwam. 
De karke is diels optrokken nut oold materiaol. Et follement bestaat uut een 
vrij briede lange balstiender die in een zaandgieuve liggen. De onderbouw is 
van zonuumde Friese moppen. De opbouw nut de zeuventiende ieuw is van 
kleine, gele bakstienties, mit zaandstienen boog- en negblokken. 
De vorm van et gebouw is ienvooldig: een drie-achtste koorsluting en mit een 
vierkaante toren die an de westkaante anbouwd is. D'rbin steunberen in de goti-
sche stiel anbrocht en de segmentvormige veensters hebben zonuumde 
profileerde dagkaanten. De toren is in 1853 veur een pat otbraand. Et boverste 
diel is doe vervongen deur een hoolten opbouw mit een spits. In 1894 wodde de 
toren hielemaole verbouwd en dr kwam doe ok een ni'j uurwark. Et kerakteris-
tieke toegangspoortien was d'r doe ok al lange niet meet Au de zuudkaante is 
een ingang nut een ronde hoge, waorboven een gedaenkstien zit mit et 
opschrift 
Anno 1646 
As Titan .Julium den vierde Dach ontweide/Ontfonckte dese Kerek Door Yver 
in Gods geest/Ons (Grietman) Derck van Baerdt de eerste Steen hier leide/Tot 
nadenek van sijn Handt, Maer Christi Eere meest. 
Etwaopen van Van Baerdtop de stienis &r in 1795 ofhakt. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



v dag 	zaoterdag 

23 24 
juli 	 juli 
weke 30 	 weke 30 

Dat is eulie op 't vuur 
(dat maekt de ruzie nog groter; Nijhooltpae) 

E.K. 05.36 

zundag 	maendag 

25 26 
juli 	 juli 
weke30 	 weke31 

Hij het liever et ei as de doppe 
(hij het liever van alles et beste; Buil) 



De Hervormde karke in Wolvege (2) 

In de karke vaalt de mooie ieken preekstoel op mit o.e. Korintische 
zunities op 'e hoeken. Neffens overlevering bin in de leuning van de 
preekstoel nog lange tied de saobelhouwen te zien west die daor 
deur de soldaoten van de bisschop Berend van Munster toebrocht 
binnen tiedens heur inval in Frieslaand in 1673. Rond de preekstoel 
die al veur de Twiede Wereldoorlog'erplaetst is naor de oostkaante, 
is een deupheldce en d'rtaot een deupbekkenhciolder van iekenhoolt 
enkeuper. 	 1

1 

Et orgel wodde in 1733 bouwd deur Michaël Schwartsburg van Liw-
wadden, mit een orgelkaaste die deur Jacob Sydses Bruinsma 
maekt is. Die orgelkaaste is opsierd mit prachtig sniedewark. 
Bovenin de toren hangt een grote klokke die geuten is deur Cornelis 
Crans van Enkhuzen. Et opschrift ludet: Me fecit Cornelis Crans 
Enschusea, anna 1742' en mit de naemen van Jhr. Duco van Haren, 
Jhr. Jan Poppe Andree van Canter, siktaoris, Broer Wigeri, Jan 
Wierda en Jan Deutelius, karkvoogden. 
In 1825, tiedens de grote waetersnoodramp, wodde de karke bruukt 
veur opvang van meensken die veur et waeter op de vlocht mossen. 

Joop Oosterhof gegevens Veriening Historie West-Stellingwarf 

Streepgooien, strepiengooien of streepsmieten 

0k et spullegien streepgooien, strepiengooien of streepsmieten is al een 
oold spullegien dat vroeger in de Stellingwarven een protte speuld 
wodde. Et wodde veural speuld mit centen, zoas in Donicerbroek, De 
Blesse, De Fochtel, Der Izzerd, Makkinge, Ni'jhooltpae, Niltriene, 
Peperge, Steggerde en Scharpenzeel. Mar d'r weren ok dörpen die knik-
kers (De Blesse en Peperge), piepestaelen (Ni'jhooltpae) of nuunders 
(Buil) bruukten. De speulders mossen de centen, knikkers, piepestaelen 
of nuunders in een hoetien gooien. Zo&n hoetien was een hokiden of 
vierkaantien dat op een streep tekend was. Soms was de pot ok wel een 
bogien dat boven de streep tekend was (in o.e. Steggerde). In Ni'jhoolt-
pae wodde die streep de miente nuumd. 
De speulders mossen van een aandere streep of gooien, op een ofstaand 
van zo&nmeter of drie. In Donkerbroek wodde dat plak de meet nuumd. 
D'r weren ok dörpen, o.e. in Noordwoolde, daor aj' in een koelegien 
gooien mossen. Dat was dan et pottien, dat aachter de streep in een 
halve, tekende cirkel zat. Die cirkel wodde de bule nuumd. Mar d'r 
weren ok plakken die zonder hoetien of pottien speulden. Ie mossen 
daor perberen om zo dichte meugelik bij de twiede streep te gooien. 
Dat was o.e. in Blesdieke en Steggerde et geval. 
De winner was degene die in et hoetien of pottien gooide en bi] of zij 
moch de inhoold daorvan holen. 



Zunne op 05.54, zunne onder 21.37 

deensdag 	woensdag 

27 28 
juli 
	

juli 
weke 31 
	

weke 31 

Een ekstraanten lene 
(een bertaolen iene; Wolvege) 

donderdag 	vn jdag 

29 30 
juli 	 juli 
weke 31 	 weke 31 

Hij schettert as een ekster 
(hij gaot tekeer mii' een boel lewaai; De Hoeve) 



Hielke 

Hielke is een man die vol zit mit grappen en streken. Et was krekofhij 
d'r een extra zintuug veur bij kregen hadde. Hij war/de op een groot 
bouwwark in Meppel as bouwvakker. Et was bij de zoemer en best 
brodzig. Et was an te vulen dat d'r onweer kommen zol. Middags om 
een ure of iene zatten de eerste gele donderkoppen al in et zuden. Een 
uurtien laeter kwam de bujfe opzetten. Hiel staorigies begon et te 
regenen, mar de druppen begonnen de hieltied dikker te wodden. Et 
volk zat in de hoolten keet, mit een dak van zinken plaeten d'r op. 
Hielke ston aachter de keet, mit een schoppe in de .twand. Zien maoten 
reupen: Hielke Jong, kom toch in de keet, ie wo 'n hatstikke nat!' 'Ja,' 
reup Hielke weeromme, 'ik komme zo.' 
Doe kwam d'r een felle weerlocht en Hielke gaf mit zien schoppe een 
geweldige slag op et zinken dak Et risseltaot was nog groter as dat 
Hielke him veursteld hadde. De mannen in de keet mienden beslist dat 
et insleug. Ze vleugen allemaole toegelieke op de deureupening an. 
Mit gezichten bliek van benauwenis en ellende bin ze over mekaander 
henne de deure uutroegeld. 'tLeekffielke beter toe om drekt mar niet 
veur 't locht te kommen. 
Vrijdagmiddags zat d'r in Hielke zien loonpoedegien een ont-
slagbrieflen. De baos zat mit de onweersbujje ok in de keet te 
schoelen, en hij hadde vaaste zeten tussen de deurpost en zien volk! 

(nut: Daegelikse dinkies, Klaas van der Weg, Nijtiiene, 1992) 

Wetensweerdigheden uut vroegere jaoren 

(uw: Kook- en huishoudboek, door Wilma Münsch, A.J.G. Strengholt, Amster-
dam, 1943. Venaemeld en vertaeld deur Jan Oosterhofsr.) 

Geleerdhied is een baankbiljet, 
dat niet overal as betaelmiddel anneumen wodt. 
Gezond verstaand is gooidgeld, 
dat overal en altied gangber is. 

Schat naor de gevels van de huzen, 
mar niet naor et gelok daorb innen. 

Niet iene wet hoeveul hij kan 
as hij et niet eerst perbeerd het. 

Alles doen op zien lied 
is et ienige middel 
om lied te vienen veur alles. 



V.M. 20.04 

zaoterdag 

31 
juli 

weke 31 

zundag 

1 
augustus 

weke 31 

Dat gefi wel eigenschop 
(is wel logisch; Hooltpae, Nihooltpae) 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.26 

maendag 
	

deensdag 

2 3 
augustus 	augustus 

weke32 
	

weke 32 

Vroeger wodde d'r op maendag gien rooie kool eten, 
want daor kwam ruzie van 

(Noordwoolde) 



De mudde of beuzeling 

De mudde is vandaege-de-dag een bescharmde diersoort. Mar vroeger 
wodde dr op et diertienjaegd. Dat gebeurde deur muddejaegers mit hulpe 
van vaeks ien oftwie Friese stabijhonnen. 
De mudde is een slim, sluw, listig en scharpzinnig roofdier. Et is een beest 
dat in die tied van vroeger niet arg gezien was bij de boeren. Hij hadde 
veural kiepen en enten op et menu, mar een gaanze was hij ok niet bange 
veur en ok veur een knienegien drij de de mudde him niet omme. 
Bij de winterdag, veural as 't lochte maone was, gong de muddejaeger d'r 
mit de honnen op nut. De mudde wasja veural naachs op jacht en bij lochte 
maone koj' temeensen wat zien. As (fr dan ok nog es wat snij lag, kon de 
muddejaeger et dier goed sporen. 
Een mudde lat hirn vanzels zomar niet pakken- Hij verstopte him vaeke in 
een lcnienehol of onder een takkebulte. Mar van een goeie muddejaeger mit 
een kwaoie hond moet een mudde et vaeks wel verliezen. As zoe'n mudde 
liekewel in et nauw komt, begint hij allemachtig te stinken. Hij scheidet 
een vreselike locht ofom zo zien vijaand op 'e loop te kriegen. Een gezegde 
dot daor an herinneren: 'Stinken as een mudde'! 
Now gongen die muddejaegers niet zomar veur de grap aachter mudden an, 
vanzels. De muddevellegies weren vroeger aorig wat geld weerd en dat 
paste heur wel. De meersten onder heur hadden et vaeks niet zo bried, en 
dan was dit een aorige bijverdienste. 
'Beuzeling' is trouwens een oold Stellingwarfs woord veur bunzing, zoas 
dat vroeger bi'jglieks in Steggerde wel bruukt wodde. 

Koop Gorte 

De hooltdoeve is hier algemien (1) 

De hooltdoeve is in de Stellingwarver dörpen mit veul bomen en 
hooltsingels mit hulst en de meidoorn et hiele jaor deur te zien. Et 
dier is hier een algemiene bruudvoegel. 
De hooltdoeve brödt in parken, plantsoenen, tunen en bomen langs 
de straote. In eupen agrarische gebieden nusselt hij veurnaemelik in 
arf- en wegbeplaantings. 
Koerende en baltsende hooitdoeven wo'n in sommigejaoren et hiele 
jaor deur zien, mar et meerst in de periode meie-augustus. De roep 
klinkt wat dromerig en wodt een peer keer herhaeld: roe-koe-koe, 
koe-oe, mit tot slot een kot: 'oe Et mannegien herken ie in de 
bruudtied an de stiegende baltsvlocht mit klappende vleugelslaegen. 
Nao et huwelik wodt al van feberwaori of zocht naor een geschikt 
plakkien om te nusselen. De meerste nusten wo'n vunnen van meie 
tot an et aende van augustus. Now en dan brudet de hooltdoeve nog 
in oktober. Volwassen hooltdoeven bin te herkennen an een witte 
halsvlekke. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

4 5 
augustus 	augustus 

weke 32 
	

weke 32 

Ik zal je de rogge opmeten mit de ellestok 
(een pak op 'e huid geven; Oosterwoolde) 

L.K. 24.00 

111: 	vri'j ag 	zaoterdag 

7 
augustus 	augustus 

weke 32 
	

weke 32 

D'r een eigenhaantien van hebben 
(de neiging hebben om zonder overleg of toestemming 
zels gauw wat te doen; Berkoop, Hooltpae, Wolvege) 



De hooitdoeve is hier algemien (2) 

Et leggen van de eler en et grootbrengen van de jongen 
As een peertien hooitdoeven een geschikt plakkien daorveur ontdekt 
het, begint et nusselen. Et mannegien sleept de talckies an, et wiefien 
bouwt d'r een keurig vloertien (mattien) van. Soms kuj dr deurhenne 
kieken, mat et zit toch goed in mekeer. As dr twie eigies liggen, begint 
et wiefien liekegoed as et maimegien mit et bruden. Et bruden duurt 
ongeveer zestien daegen. 
De jongen blieven zoen danig tot vuvendattig daegen op et nust. In et 
begin proppen de oolden dejongen vol mit doevemelk. Bij doeven kan 
de slokdaarm wieder wodden en een kroppe vormen waorvan de 
waand, zogauw de voegels bruden gaon, slim dikke wodt. Au de bin-
nerkaante ontstaon plooien, die deur de grote toevoer van bloed in die 
tied een melkachtige stof, de zonuumde doevemellc, ofscheiden. 
Hooltdoeven leggen meerdere keren in et bruudseizoen. De eerste leg-
sels wo'n vaeke deur zwatte lcri'jen, eksters en hoolteksters nut de 
nusten roofd. 
In et naojaor kommen hier grote groepen hooitdoeven nut Scandinavië 
an. Zolange et niet vröst overwinteren ze hiere, veural in de meer bos-
rieke streken. In tegenstelling tot de doeven die hier altied binnen, 
blieven ze in groepies bij mekeer. 
De grootste netuurlike vi'j aand van volwassen hooltdoeven is de havik. 

V/iebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

Canis venatici 
(Jachthonnen) 

Dit sterrebeeld is te vienen kiek onder de staele van de Steelpanne of 
Grote Beer en bestaot nut mar twie mit et blote oge zichtbere steerns. 
De naeme Canis venatici wodde in 1687 bedocht deur Hevelius enhij 
gaf de jachthonnen de naemen Asterion en Chara. De jachthonnen 
wo'n deurBoötes, de ossehuder, an een leibaandhullen, wiels hij jacht 
op de Grote en de Kleine Beer. Alpha Canis Venatici wodt Cor Caroli 

of Chara nuumd en dat betekent 'Karels hatte'. Asterion (Beta Canis 
Venatici) is de ere steem en die staot dattig loehtjaor van oons of. 
M3 is een bolvormige hope steems, wat zeldzem is an de noordelike 
hemel. Die steerns staon tussen Boötes en de Jaehthonnen in op een 
ofstaand van 35.000 lochtjaor. Dat betekent vuvendattigduzend keer 
negen-en-een-half biljoen kilometer, dus dat is nogal een aorig aen- 
tien van oons of! 
De dri'jkollce GalaxieM51 verschient as eenrooie gloed mit een heldere 
kernin de tilleskoop. De spiraalvormige struktuuris dan goedte zien. 

Joop van Lier 



zundag 

[Ii 
augustus 

weke 32 

maendag 

augustus 
weke 33 

Spuit elf geft (ok) modder 
(een grote mond hebben, mar niks bi jdregen; Else, De 
Hoeve, Nitriene, Niberkoop, Oolde- en Nijlaemer) 

t Is !r 

Zunne op 06.16, zunne onder 21.13 

deensdag 	woensdag 

10 11 
augustus 	augustus 

weke 33 	 weke 33 

Die knollen wil eten moet Sint-Laurens niet vergeten 
(rond die tied, 10 augustus, 

moe'n de knollen zid wodden; verspreid) 



Koelegienknikkeren 

Ditknikkerspullegienwodto.e. zo nuumdindedörpenDeHoeve,Else, 
Ni'jberkoop,Ni'jhooltpae enNoordwoolde. Mar in eenboel ere dörpen 
wodt et bek een betien aanders nuumd. Zo numen ze et in Spange en 
Scharpenzeel kulegienknikkeren, inBiesdieke, Nijhooltpae enNoord-
woolde ok wel potknikkeren, en in Ni'jhooltpae en Wolvege ok 
pottienknikkeren. In Berkoop komt de benaeming koelegienpik.ken 

veur, inElse Icoelegiengooien, inMakkinge koelegi enrulen, op 'eHaule 

koelegienrollen en op 'e Fochtelpottienrulen. 
Et gaot hier om een ienvooldig kienderspullegien. D'r moet perbeerd 
wodden om knikkers in een knikkerkoelegien te schieten, te gooien 
of te rollen. In tal van plakken wodt et de hieltied weer een betien 
eers speuld. lene van de woordeboekinfermaanten nut De Hoeve 
zegt daorover in et Stellingwarfs Woordeboek: 'We gongen vroeger 
op schoele koelegienknikkeren; dan maekten we een koelegien mit 
de haicke van de klompe en dan mikten we; wie et dichtste bij was of 
d'r in scheut, die kreeg de knikkers.' En een infermaant nut De Haule 
vertelt: 'Wie bij 't koelegienrollen de meerste knikkers in 't koele-
gien rollen kon, was winner.' 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Pompen 

In Wolvege kwam et volgende knikkerspullegien veur dat pompen 
nuumd wodde. De speulder mos bil dat spullegien, as bil an de beurt 
was, mit een pompende beweging een even tal knikkers nut de haand 
in een knikkerkoelegien perberen te kriegen, waor bil vlakbij ston. 
Was et tal dat in et koelegien vul oneven (en dan dus ok et tal dat d'r 
buten kwam), dan weren alle knikkers veur degene die speuld had. 
Et spul begon opnil deurdat degene die an de beurt was zien tal knik-
kers dat bil gooien mos verdubbelde en an de aandere speulder as 
inzet etzelde tal knikkers vreug. As et neudig was mossen de speul-
ders et iens zien te wodden over een leger tal in te zetten knikkers. 
Wie kent dit pompen nog of wie kent et een betien aanders? De mit-
warkers van de Stellingwarver Schrieversronte heuren graeg jim 
opmarkings of anvullings (till. 0516-451108). 



donderdag 
e, 'in jdag 

12 13 
augustus 	augustus 

weke 33 	 weke 33 

Hij kan riemen as Pieter Siemen 
(Der Izzerd) 

Maria Hemelvaart (r.k) 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
augustus 	augustus 

weke 33 
	

weke 33 

Hij had hiel wat in de snapperd! 
(hij had een grote mond, mar durfde niks; Steggerde) 



tk &p 
5c»: 
5è' 

tj'? fla4r 

S-. 

Zunne 

De zunne schient mien kaemer in, 
et locht speult op 'e mure, 

ikbin mar krek mien bedde uut 
't is nog mar negen ure. 

Etlochtgeftme een goed gevuul, 
ei zal mien daoden sturen, 

et koestert en 't verwaarmt me zo, 
dit mag nog daegen duren. 

De kraante vangt de straolen op, 
et minne nijs verwaetert, 

de koffie smaekt een keer zo goed 
dan as de regen klaetert. 

De zunne Ls een goeie vrund, 
een kammeraad veur 't leven, 

hif kan oons in et diepste schaad 
de beste vonkies geven. 

Harmen Houtman 



N.M. 03.23 
	

Zunne op 06.27, zunne onder 20.59 

maendag 
	

deensdag 

16 17 
augustus 	augustus 

weke 34 
	

weke 34 

Et was in een hap en een snap gebeurd 
(in een ommezien; Spange) 

Aende van de hoonsdaegen 

woensdag 
	

donderdag 

18 19 
augustus 	augustus 

weke 34 
	

weke 34 

Die mag zien snaevel graeg overal in stikken 
(die bemuuit him graeg overal mit; Berkoop) 



Puzeltien 

Op de onderstaonde stippen moe'n weer woorden inwid 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 bil. 

mitklinker 

soort boom 

kledingstok 

slim kwaod 

fel (van geluud) 

gloeperd 

guitig 

soort mes 

Aole Bakkersbrogge 

Een bekende brogge in de Westhoek van West-Stellingwarf is de 
Aole Bakkersbrogge. Et gaot hier om een brogge over de Scheene in 
de Karkeweg van N?jtri ene. Bekend is de brogge veural deur de ver-
schillende prenten die keunstener Dirk Kerst Koopmans dr van 
maekte. De brogge die vroeger van hoolt was, wodde nuumd naor 
een rietdekkersfemilie die indertied bij de brogge woonde. In de 
tied van de veenderijen, doe d'r al mit mesienen warkt wodde, mos 
de brogge d'r of as de veenmesiene dr langes mos. As dat gebeuren 
gong, wodde et van te veuren ankondigd in et ni'jsblad Stellingwerf. 
Veur de boeren die mit peerd en een waegen vol vracht over de 
brogge mossen, was Aole Bakkersbrogge een hiele hindernis, 
omdat hij aorig hoge was. 

(gegevens uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 5. De Langelille, 
Munnikeburen, Ni'jtriene, Schaxpenzeel, Sliekenborg en Spange, 
Piet van derLende, Amsterdam, 2003) 



zundag 

22 
augustus 

11 	 weke 34 

maendag 

23 
augustus 

weke 35 

e e, vn jaag 

20 
augustus 

weke 34 

zaoterdag 

21 
augustus 

weke 34 

& 
Gauw even mit een grauw en een snauw eten 

(hadde eten; Niberkoop) 

E.K. 12.11 

Die is d'r tussenuut sneden 
(d'r vandeur gaon; Nijhooltpae) 



De Zunnehoeve in Boekelte 

Ten van de boerderijen in Boekelte (bij Buil) is de Zunnehoeve. Et is war-
schienlik in Frieslaand de eerste nQje boerderije van nao de Twiede 
Wereldoorlog. 
De eerste jaoren nao de Twiede Wereldoorlog veraanderde d'r op et platte-
laandnog niet zovule. Veur 1950 weren de meerste boerderijen aorig klein. 
De mechanisaosie mos aenlik nog hielendal op gang kommen. D'r weren 
bi'jglieks in 1945 in bie! Nederlaand mar 4500 trekkers in omloop. In 1950 
telde oons hiele laand al 24.500 trekkers en de melkmesiene kwam ok de 
hieltied meer in gebruuk. 
In de jaoren vuuftig zels kwam alles in een stroomversnelling. Mit de 
zonuumde Wederopbouw begon een grote ekonomische gniui. In inkelde 
tientallen jaoren veraanderde et kerakter van et plattelaand ingriepend. Et 
boerebedrief wodde de hieltied groter en zodoende de boerderijen. In et 
kader van die Wederopbouw bouwde et timmennaansbedrief van de femilie 
Alten in 1953 de Zunnehoeve in Boekelte. De plaets wodde deur architekt 
Meek nut Liwwadden op pepier zet. Mar et hadde nogal hiel wat voeten in 
eerde veur et an et bouwen toe was. Deur de volkshuusvesting weren d'r flink 
wat eisen an die bouw steld, mar bijglieks ok an et plak. Zo mos in die tied 
een plaets vauflig meter van de weg of staan. En omdat et om een dubbele 
woning gong, moch et veuraende niet nut de kop naor de weg toe. De iene 
woning zol dan te min zunne kriegen. De plaets staot om die reden haoks op 
e weg, mit de kop naor et westen. Zunne genoeg dus veur de Zunnehoeve. 
Laeter is de plaets nog al es weer vergroot en vandaege-de-dag dot hij 
alliend nog dienst as woonboerderi'je. 
Sietske Bloemhoff 

Middelties tegen alderhaande kwaolties 

Aj' een boel hoesten moeten, moej' thee van vasse braandnettels 
drinken. Daegeliks ongeveer drie keer een kop vol. 

Stinkende aosem nao et eten van siepels verdwient mitien af' een 
glas melk drinken. 

Elke morgen een glas koold waeter warkt stimulerend, ok veur de 
eetlust. 

Asje daarms traoge warken is etgoedom morgens op de nochteren 
maege een kop koold waeter te drinken. 

As kiender piene in de boek hebben, kuj' ze thee van frambo-
zeblaeden geven. 0k pepermuntthee is goed. 

Winterhanen en voeten moej' mit sniY inwrieven en veerder mit 
wollen kleren goed waarm holen. 	- 

Piene deur braandwonden wodt verzaacht deur op de wonden een 
dikke laoge eerpelmael te strujjen. 



06.38, zunne onder 20.44 

deensdag 	woensdag 

24 25 
augustus 	augustus 

weke 35 
	

weke35 

Dat het ze sneidig even lapt 
(dat het ze gewiekst, kerdaot daon; 

Berkoop, Donkerbroek) 

2004 

donderdag 	vrijdag 

26 27 
augustus 	augustus 

weke 35 
	

weke 35 

Wie knollen eidet, moet niet ommekieken 
(wodt wel zegd n. a.v et niet zo mooie effekt van de om- 
warkte grond, dit eiden gebeurt as de plaanties zoen 

vier blatties hebben; Oosterwoolde) 



Vioelties 

Mit bloempies zo zaachte asfiewiel 

bluuien jim in de kleuren paors en geel, 

mit hatties donkerbruun, 

kleuren jim biy oons de tuun. 

Binjim an et uutbluuien, 

wij hoeven jim niet te snuuien, 

jim smieten jim zaoties zels in 't rond, 
zodat d'r vlogge weer een plaantien opkomt. 

Van hiel vroeg tot laete in 'tjaor 

is dit wat miy hieltied weer verbaost, 
dit wonder van de netuur zo dichtebi'j, 

herhaelt kim ieder jaor opni'J 

am 

Verdwenen klokkestoelen 

In de beide Stellingwarven bin nog altied twaelf klokkestoelen te vienen. 
Zeuven d'rvan staonin Oost-Stellingwart dat bin die van De Fochtel, Don-
kerbroek, Else, Langedieke, Ni'jberkoop, Oold-Appelsche en Ooster-
woolde, wiels de ere vufe in West-Stellingwarf staon. Die vufe kuj' vienen 
in de dörpen Buil, Ni5hooltwoolde, Ni5laemer, Spange en Sunnege. 
Aorig is dat d'r gien klokkestoel etzelde is. D'r bin altied onderlinge ver-
schillen. Dat verschil kan zitten in et soort; zo bin d'r klokkestoelen daor 
iene klokke in hangt en dr bin goenend mit twieje. Die laestenwon daorom 
dubbele klokkestoelen nuumd. Een eer opvalend verschil zit vaeke in de 
vorm van de kappe. In Oost-Stellingwarf ziej' nogal wat zadel- en schild-
daeken as kappe, wiels West-Stellingwarf een peer klokkestoelen het mit 
een prachtig heimdak. Etbeste is en gao ze allegere mar es bij langes om ze 
goed te bekieken! 
Ooit stonnen d'r evenzogoed nogalwat meer klokkestoelen in oons gebied. 
In Oost-Steuingwarf stonnen d'r vroeger in elk geval twie meer: De Haule 
had tot 1854 een dubbele kloldcestoel en Makldnge tot 1775. In West-Stel-
lingwarf weren dr indertied alderdeegst zeuven meet Die klokkestoelen 
stonnen in Der Izzerd (ofbreuken in 1926), Hooitwoolde (vermoedelilc 
ofbreuken in 1875), Murmilceburen (ofbreuken in 1860), Ni'jtriene (een 
dubbele; jaortal ofbraoke niet bekend), Noordwoolde (een dubbele; ver-
moedelilc ofbreuken in 1853), Ooldetriene (warschienlik in 1870 
ofbreuken) en Steggerde (jaortal ofbraoke onbekend). 

Sietske Bloernkoff 



zaoterdag. 	zundag 

28 29 
augustus 	augustus 

weke 35 
	

weke S5 

Een bulte, zo groot as een ei 
(Scharpenzeel) 

V.M. 04.21 
	

Zunne op 06.50, zunne onder 20.28 

maendag 
	

deensdag 

30 31 
augustus 	augustus 

weke 36 
	

weke 36 

Inn 

Die wodt oons te eigen in de keuken 
(wodde veural zegd van een knecht die tevule in de keu- 
ken kwam en him overal mit bemuuien gong; Steggerde) 



Ponknil&eren 

Ponknikkeren was veural bekend in Buil en Noordwoolde. El spul 
wodde speuld mit twie speulders. Een losse straotstien of een stien die 
bruukt wodt veur muren is depon en is aenlik een soort van hindernis. 
In Buil gooide de iene speulder zien knilcker en de ere mos dan perbe-
ren die mit zien eigen knikker te raeken. In et Stellingwarfs 
Woordeboek vertelt een infermaant nut Buil: 'Bij ponknikkeren smit 
de iene speulder de kniklcer, de ere moet die knikker raeken; ligt de 
eerste knikker half aachter de stien dan wodt et muuilik veur de aan-
der. As die gooidhet en hij kan de ofstaand tussen de eerste knikkeren 
de twiede knikker mit ien haand bevaemen, mag hij weer, eers niet; 
die de knikker raekt, mag de geraekte knikker nut et spel haelen.' 
In Noordwoolde mos eerst depon raekt wodden, dan pas mocht d'r op 
de knikker van de aandere speulder mikt wodden. Een Noordwooldi- 
ger infermaant zegt daorover in et Stellingwarfs Woordeboek-  'Bi'j 
ponknikkeren moej' eerst de pon - een dikke stien - raeken, eerst 'pon 
hebben', en dan meuj' de aandere speulder schieten.' 
Wie van jim et ponknikkeren nog eers kent, wil die dat dan deurge- 
ven an de ofdieling Woordeboek van de Stellingwarver Schrievers-
ronte? Et tillefoonnr. is 0516-451108. 0k ere infermaosie over oolde 
spullegies is daor vanzels altied welkom! 

De mollevanger 

Et vangen van mollen was vroeger een goeie bijverdienste. De mollevan-
ger gong bij de winterdag mit ien of twie Friese stabijhonties d'r op uut 
naor hoge stokken laand. Daor zatten, veural as et slim nat was, de meerste 
mollen. 
De boeren hadden een hekel an al die mollebulten. Ze konnen dan bij glieks 
onder et mi'jen de zende of de mi'jmesiene niet scharp holen. Dat kwam niet 
alliend deur et zaand zels, mar ok deur de (vuur)stienties die vaeks een protte 
in dat zaand zatten. Een peer mollen in et laand is niet zo arg - waor een protte 
mollen zitten, is ok een boel grôs - mar et moet niet nut de haand lopen. 
Bij et vangen van de mollen zette de mollevanger spanknippen in de molle-
gangen. De hond gong altied veurzichtig tegen de wiend in mit en heurde wel 
asd'reenmolleanetvrottenwas. Demollevangerston damnitdeschoppeklaor 
om op et juuste mement de molle nut de grond te stikken. De hond dee de rest. 
Ik heb me deur een oolde mollevanger vertellen laoten, dat hij vroeger 
soms wel zoen dikke honderd mollen in de weke vong. Hij struupte de 
mollen en legde de vellegies aachter de kachel te dreugen. Veur ien zoe'n 
vellegien beurde hij omtrent twintig centen, en dat was dan rond de twintig 
gulden in zoe'n weke. Bij zien warkgever verdiende hij mar zeuven gul- 	t 
den! Nao de winter gong hij vanzels daor wel weer naor toe. 
Nao de Twiede Wereldoorlog bin d'r nog wel tieden west dat een vellegien 
f. 1,95 opbrocht. De echte mollevanger die et om de vellegies te doen was, 
is d'r now al lange niet meer. Dr is nog wel es iene die in opdrachtvan ien of 
meer boeren mollen vangt, mar hij krigt dan meerstal een vergoeding per 
hektareofpermolle. 
Koop Gorte 	 t. 



Glimmen as eer 
(verspreid 

woensdag 	donderdag 

1 
	

2 
september 	september 

weke 36 
	

weke 36 

Die lopt op eier 
(hi7 lopt veurzichtig en vaeks eigenwies; 

Blesdieke, Oosterwoolde, Nijberkoop) 

FX-WER 

vn jdag 	zaoterdag 

3 4 
september 	september 

weke 36 
	

weke 36 



Nachtschade belangriek veur de meens, mar soms lastig (1) 

De plaantefemilie nachtschade (Solanum) is veur de meens slim 
belangriek, omdat de eerdappel, de temaat en de aubergine daor ok 
bil heuren. Alledrie de soorten weren bier vroeger niet inbiems. Et is 
een groot geslacht mit meer as vuuftienhonderd soorten. De femilie 
komt over de hiele wereld veur. Et bin kruudachtige gewassen, 
waorvan een tal klimt, zoas et bier inhiemse, welbekende bitterzoet. 
0k de in oons laand nauweliks wardeerde zwatte nachtschade is ien 
van de weinige inhiemse soorten. 
Jaoren leden leut ik een oolde Stellingwarver boer een foto zien van 
de bluuiende zwatte nachtschade. Doe ik him vreug as hij de plaante 	t 
kende, zee de oolde baos: Wil leuten him nooit bluuien.' Haost 
iederiene kent de zwatte nachtschade, die as lastig ontuug over de 
hiele wereld veurkomt, behalve in de koolde zone van et noordelik 
en et zudelilc halfrond. Ik leut de boer de bluuiende zwatte nacht-
schade zien, omdat de plaante mit zien geelwitte steernbloempies d'r 
mooi uutzicht. 	 t 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Nachtschade belangriek veur de meens, mar soms lastig (2) 

Wied en zied bestaot de overtuging dat de beien vergiftig binnen: 
kiende; kiepen en enten zollen deur et eten van de beien ziek wod-
den. Mar d'r is ok vaastesteld, dat Russische kriegsgevangenen een 
boel van zokke beigies atten, zonder dat ze daor hinder van kregen. 
Jonge spruties en beien van de zwatte nachtschade wodden alder-
deegst in de zestiende en zeuventiende ieuw as gruunte eten. De 
plaanten wodden daorom doe wel kweekt. Een onderzuker het et 
andurfd om vuventwintig beigies op te eten en hij het d'r niet de 
minste last van had. Vroeger wodden de beien ok bruukt in de home- 	t 
opatie tegen piene in et heufd, duzelighied en kramp. 
Toch kuj' beter mar een betien veurzichtig wezen. Et rie- 
pingsstadium kan een rolle speulen en misschien bin d'r nog aandere 
verklaorings veur de tegenstriedige gegevens. 
Vermoedelikhaelenjim alle plaanten van de zwatte nachtschade nut 
de gruuntetuun - krek as de oolde Stellingwarver boer -veur ze in de 
bluui staon. Mar laot mar es iene van de plaanties bluuien veur et 
bekieken van de bloeme mit de mooie gele snaevelties. 
De zwatte nachtschade bluuit vanofjuni tot en mit oktober en soms 
nog in november. 

Wiebe Scheenstra 



LK. 17.10 

zundag 	maendag 

5 6 
september 	september 

weke 36 
	

weke 37 

Alles init maote, zee de snieder 
en doe sleug hiy zien vrouw mii' de ellestok 

(Span ge) 

!1tIr 

Zunne op 07.01, zunne onder 20.12 

deensdag 

7 
september 

weke 37 

Internationaole Dag van et 
Lezen en Schrieven 

woensdag 

8 
september 

weke 37 

Mt 

Rood haor en goeie grond is beter 
as zwat haor op een ezelskont 

(Hooltpae) 



Wat over sterrebeelden 

Schorpius 
(de Schorpioen) 

Neffens de Griekse mythologie is de Schorpioen degene die Orion dood-
maekte. Ze staan tegen mekaander over an de locht om veerdere 
muuililcheden onderling te veurkommen. Dit sterrebeeld liekt echt op een 
schorpioen, kompleet init een stiekel mi vergif  en een kop. 
In et noorden van dit sterrebeeld staot de geweldige rooie steen Antares. 
Die rooie steen is ongeveer vierhonderd keer groter as oonze zunne en is 
de tegenhanger van Mars, de god van de oorlog. Antares staot zoen 365 
lochtjaorvanoons of. 
De Perzen zaggen Antares as een hemelwaachter, de Chinezen zaggen in 
de rooie gloed van Antares liekewel et grote vuur in et harte van de Draek 
van et Oosten. Dr is nog een aandere Chinese legende en daorin wodt Anta-
res mit zien twie begeleiders 'Ming-Tang', de zael van et locht, nuumd of 
ok weide Raodzaei van de Keizer. 
M4 is een bolvormige hoop van steems even ten westen van Antares. M6, 
de Vlindersteernhoop, is ok in dit sterrebeeld te zien. Om Antares henne 
lopt een steen die twie keer zo groot is as oonze zunne, mar waorvan de 
temperetuur veul en veui hoger is. Et sterrebeeld Schorpioen staot altied 
aorig lege an de horizon. 

Joop van Lier 

Wetensweerdigheden nut vroegere jaoren 

(uut: Kook- en huishoudboek, door Wilma MiJne/t A.J. G. Strengholt, Amster-
dam, 1943. Verzaemeld en vertaald deur Jan Oosterhofsr.) 

Kennis en ervering bin gereedschoppen, 
alliend waj' d'r van bruken het weerde. 

Et is goed in et eigen hatte te kieken, 
nog even veur et siaopen gaon. 
Asjow op disse hiele dag 
gien aander hate zeer daon hebben. 

Wie hinnels goed beoordieien kan, 
zal eren niet zo makkeiik veroordieien. 

Vraoge niet alhend wat mag, 
M2 r veurai wat moet. 

Ten ding goed te weten en goed te brengen, 
brengt oons veerder as honderd zaeken half te doen. 



donderdag 	vrijdag 

9 10 
september 	september 

weke37 
	

weke 37 

Hij maekt d'r ellebogewark van 
(hij het ze aachter de ellebogen; Ni jhooltpae) 

2004 

Nationaole Ziekedag 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
september september 

weke37 	 weke37 

S 
Een ekselente 

(een hiel goed exemplaor persoon; Appelsche) 

2004 



Waeterschop De Stroomkaant 

De Strooinkaant wodde opricht in 1922 en hadde een omvang van 
zoe'n 1500 bunder. Et gong hier om een gebied bij De Blesse en 
Blesdieke. 
Nao de oprichting wodden d'r twie gemaelen bouwd an de Lende. Et 
grootste veur et gebied van de hier al nuumde 1500 bunder en et 
kleinste veur et gebied van de Niekspoolder en de Westergreveri'je. 
Et waeterschop was een zonuumd 'ingelanen waeterschop' en dat 
betekende in feite dat de boeren de dienst uutmaekten. Et bestuur 
wodde dan ok keuzen deur de boeren die ok de waeterschopsbelas-
ting betaelen mossen. Dit bestuur ston bekend as slim zunig. Zo 
wodde bij opknapwarkzemheden gebruuk maekt van oolde plaan-
ken en kroeme spiekers wodden recht sleugen en opni'j bruukt. Doe 
et op een goeie dag niet lokte om zo een lekkende stuw te rippereren, 
moet een bestuurslid zegd hebben: 'Et waeter is hier ok zo verrekte 
dunne.' 
In 1966 gong De Stroonikaant op in een groter gehiel. 

Een bewarking van Jan Oosterhofsr. uut Van Tilgrup tot Lemsterrijn 
deur Jelle Hagen, 1996. 

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 nien iene bij. 

mitklinker 

lidwoord 

bij mekeer heurende zaeken 

hekke, hekwark 

rustig 

braandstofbruken, ok: ophitsen 

onderste diel van bijv. kool 

raantien langs ge dien of kleren 

klaproze 



maendag 

13 
• september 
• weke38 

N.M. 16.28 
Zurine op 07.13, zurine onder 19.56 

deensdag 

september 
weke38 

As de ekster tekeergaot, kriej' wat van de post 
(De Blesse, Peperge) 

Nijjaor (isr.) 5765 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
september 	september 

weke 38 
	

weke38 

Mt 
Daor brekt gien ei onder 

(daor zal niks mli gebeuren af' et mar veurzichtig 
op mekeer legd hebben om ei te vervoeren; 

Berkoop, Hooltpae, Wolvege) 



Bikkelen, zoas dat speuld wodde om 1900 henne deur de schoe-
lemaegies in Nijlaemer (1) 

Een bikkel is een kootbottien uut een dierepote. De bikkels, die veur dit spulie-
gien braakt wedden, kwamtnen meerstal nut een geite-, harte- of schaopepote. 
De kiender hadden et liefste de bikkels nut een geitepote, want dat weren de 
kleinsten. Kiender van boeren die et wat beter beuren mocht hadden ok wel 
keunstbikkels, die koj' in de winkel kopen. Dat weren hiele mooie kleintjes, 
van tin. 
An een bikkel zitten dudelik vier verschillende kaanten en die hadden alle viere 
een naeme. De kaante waor de bikkel et stevigst op staon kon wodde staonder-
fles nuumd. Daor tegenover zat de kant van et essien. De bolle kant was et 
boekien en tegen et boekien over zat et gattien. De kiender wollen op beur 
meniere wel es wat hollaansachtige woorden bruken en dan wedden de nae-
men: standerkes, buikjes, essekes en gattekes. 
Veur et spullegien weren vier bikkels neudig en een katsjeballe. Een stok of 
vier, vuufmaegies gongen in een kringegien zitten en dan kon et beginnen. Wie 
dtr  beginnen mocht, wodde wel es omme iene-miene-mutterd, mar et was van-
zels ok wel es de bertaolste. 
Die begon hadde de vier bikkels in de rechterhaand en de balie in de linker. Wie 
links was deed et hek eersomme. Dan wodde de balie opgooid en intied dat die 
omhogens gong en weer omlegens kwam, wedden de vier bikkels op te  grond 
flapt. Intied dat dit gebeurde mos de balie weer opvongen wedden. 
De bewegingen van et kiend mossen hiel vlogge uutvoerd wedden, en toch 
sekuur: de balie mooi recht omhogens en de bikkels mooi vlak bij mekeer op 'e 
grond. Aanders lokte et nooit! 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Bikkelen (2) 

As de bikkels op te  grond laggen en de balie was opvongen, dan wodde d'r 
keken naor de staand van de bikkels. Waor de meerste kaanten van  ornho- 
gens laggen mos de speulster mit deurgaon. Laggen ze alle viere ongeliek, 
dan moch ze zels weten waor as ze mit deurgong, mar ze mos dat wel zeg-
gen. Lao'we es annemen, dat d'rtwie laggen mit de s-kaant omhogens, iene 
mit een boekten en iene mit een gattien bi'jveurbeeld. Dan mos de speulster 
deurgaon mit de essies. Dat gong zo: 
De balie wodde weer opgooid en opvongen en intied mos iene van de 'niet 
s'-bikkels mit de rechterhaand omniedri'jd wodden, totdat de s boven-
kwam. Ze mocht drie keer perberen. Niet ldaor: of. Volgende. Balie niet 
vongen: ofli Volgende. 
Lokte et wei, dan kreeg ze ok nog drie keerde kaans om de vierde bikkel op 
essies te dri'jen. Lokte dat, dan was de eerste ronde ofwarkt. De speulster 
mocht dan weer van venten of aa beginnen, mar dan mocht ze de s-kaant 
niet weer braken. Ze kreeg dan weer bij elke kaant van de bikkel drie 
kaansen. 
Ze was hieiemaoie idaor, as ze zo alle vier bikkeikaanten ofwarkt hadde, 
mar dat lokte haost nooit, hek wei begrepen. D'r was handighied, sneihied 
en een protte koncentraosie veur neudig om d'r hielhuuds deur te kommen. 
Een floddertroel kreeg et nooit hieiemaoie klaor! 
Een stok of wat kiender konnen dr Heden zute mit wezen! 

(J. W Nijholt, in De Ovend, daddejaorgang, no. 5, blz. 17) 



NVjjaor (isr.) 5765 

•  vri,jdag 

17 
september 

weke 38 

zaoterdag 

18 
september 

weke38 

Ik hebbe et init mien eigenhaanilen daon 
(ik hebbe et hielemaole zels daon; Noordwoolde) 

zundag 	maendag 

19 20 
september sèptember 

weke 38 	 weke39 

Jan Eupenkont 
(wodt wel zegd van iene die de deure 

de hieltied eupen staon lat; Nijberkoop) 



Klaos Kri'je 

't Is een vieze, natte, mistige morgen in september 'Kra... kra... 'Klaos en Jouke, 
twie dikke, oolde, zwatte krijen, valen deele op een dikke takke in een hoge 
klaeterboom. 
'Kra... kra... wij bin de eersten, 'kriest Klaos. Elke morgen hebben ze warkbespre-
king in de hoge boom. 'Kra... ze zullen d'r zowel an kommen,' raost Jouke. 'Wat 
bin de plannen veur vandaege, Klaos? Jow bin de ooldste krije, dus ok de boos. 
Kiek door komt de hiele kloft al en.' 
lene grote wiendvlaege en kraekende takken, zo zocht elke krije zien plak/den in 
de boom. 'Kro... kra... stilte,' kriestKlaos. 'Jouke en ik hadden doch tdatjim van-
daege zels kiezen meugen, waorasjim henne willen. BoerBraandhetetmaislaand 
koelen boerDeHaan het de ko enen uut etlaandhaeld. Warken eten genoeg veur 
vandaege. Mar niet te dichte bij de maisbulte kommen, jim weten dat de boeren 
oonszwatten niet lieden meugen!' 
De koefiatten in 't laand van boer De Haan kun allemaole over de kop haeld wod-
den, ' gaotJouke veerder 'Kra... kra... onder deflatten zitten krobbegies en roepies 

• zat, oprumen die boel. De boeren weten niet half hoe nuttig as wij binnen, daor 
kommen ze doukiesnogwel es aachter Gelokkignemtdenetuurbescharming etnog 
veur oons op, aanders hadden ze oom allemaole al daeleknald.' 

• 'Kra... kra... an et werk allemaole, ' kriest Klaos weer 'morgenvroeg ze Ide tied, 
• zelde boom. Jouke bijft h ier as ien nao ooldstekri je om op mij te passen.' 

De zwatte wolke voegels verdwient in de hieltied dichter woddende mist. 
'Kra... kra...,' Klaos slat nog een keer mit de vleugels en wege/t dan naor bene-
den. Hij het et lotien legd. 

• 'Kra... kra... 'kriesJouke, 'nowbin ikdebaos asooldste bije, ikweetwatmetedoen 
staat.' 

Matio 

Eerpelrooien 

Vroeger rooiden de meensken de eerpels mit haandkracht. Meerstal 
gebeurde dat mit twie of drie man. Jene stak een stamme eerpels mit 
een vörke uut de grond en de ere(n) laggen op de kni5en en zochten 
de eerpels zo op. Ze klauwden de grond mitien goed deur, want de 
eet-pels mossen d'r schone nut. 
De eerpelrooiers hadden vaeke drie of vier körven of maanden bij 
beur om de eerpels in te doen. Soms hadden ze daorveur ok wel een 
oolde melkemmer. De eerpels wodden mitien schift ofsorteerd: dik-
ken en kleinen en van de beste stammen wodden poters huilen veur 
et volgende jaor. De oolde melkemmer wodde meerstal bruukt om 

• zieke eerpels in te doen. 
De eerpelziekte zoas we die now kennen, kende men vroeger niet. 
De eerpels wodden dan ok niet eerder rooid as wanneer et lofnaoge- 
noeg dood was. Tussen et melken morgens en aovens, zo van 

• ongeveer negen ure tot vuuf ure, koj' zoe'n twie tot drie are doen, mar 
dan mos ie niet lui wezen. Vandaege-de-dag rooien mesienen zoe'n 
drie tot vier bunder op een dag! 

Koop Gorte 



Preensiesdag 
Zunne op 07.24, zunne onder 19.40 

E.K. 17.53 

deensdag 

21 
september 

weke 39 

Et begin van de haast 18.29 M.E.Z.T. 

woensdag 

22 
september 

weke 39 

Dat is ok altied gien evangelie 
(et is niet altied zo mooi as dat men zegt, as dat et liekt, 

et komt niet altied uut zoas zegd was; Der Izzerd, 
Nijberkoop, Nijliooltpae, Berkoop, Oosterwoolde) 

donderdag 

23 
september 

weke 39  

.,e 
Vn jdag 

24 
september 

weke 39 

Luie Evert op 'e rogge hebben 
(lui wezen; De Fochtel, De Hoeve, Nijberkoop, 
Nihooltpae, Oosterwoolde, Peperge, De Blesse) 

!uz 



veuruutgang 

et volgen 
van de wandelroute 
kan leiden 
tot veraandering 

et volgen 
jo* hield 

van de speurtocht 
kan leiden 

nog belangrieker 
tot vernijing 

as et uutdregen 
vanjowbield 
is et bekieken 
in de spiegel 
asjowjowzels 
d'r eins wel in herkennen 

Jan Oosterhofjr. 

Loofbomen in de haast op zien mooisten (1) 

In oktober genieten we van de haastkleuren. Veur de loofbomen 
brekt now de rustperiode an. De sapstroom naor de takken mit blae-
den is opholen, et ofbraokeperces in et blad is begonnen. Et 
bladgmun (chiorophyl) in de blaeden wodt ofbreuken. 
De onderdielen van weerde wo'n o.e. deur de bladnarven ofvoerd. 
De nog bruukbere bestaanddielen wo'n in de haast en winter in de 
takken en de stamme opsleugen. 
Deur de omzetting van et bladgruun ziej' now twie aandere kleur-
stoffen. Meerstal is dat et gele xanthophyl en soms et rooie 
anthocyaan. Deur de omzetting ontstaon geleidelik de prachtige 
gele haastblaeden en an sommige bomen en struken de rooie 
haastkleuren. 
Daornao beginnen de blaeden te valen, zeggen wij meerstentieds. 
Mar de blaeden valen niet van de bomen, mar wo'n deur de bomen 
zels d'r ofgooid. Dat perces kan ruit een betien fantesie vergeleken 
wodden ruit et ofgooien van de stangen van dregers van geweien, 
zoas bij renen. 

(lees veerder op et volgende blattien) 



Grote Verzoendag (isr. ) 

zaoterdag • zundag 

25 26 
september 	september 

weke 39 
	

weke 39 

We hebben him een goeie kool stoofd 
(him veur et lappien holen; Oosterwoolde) 

2004 

V.M. 15.09 
Zunne op 07.36, zunne onder 19.23 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
september 	september 

weke 40 	 weke 40 

Et is mij om 't even 
as ik deur de katte of de kaeter beten vodde 

(Berkoop) 

1 OE 



t

Overlopertien 

Op een boel schoelepleinen wodde vroeger vaeke overlopertien 
daon, en misschien vandaege-de-dag nog wel. 
'Mit overlopertien haj' twie honken; een streep bij de schoelemure 
langes en een streep bij et hekke; aachter de strepen was et honk en 

t 

	

	daor moch ie niet tikt wodden,' neffens een infermaant van et Stel- 
lingwarf Woordeboek uut Noordwoolde. 

Pik-en-span 

Dat gaot d'r Spaans toe is een benaeming veur een oold kien-
derspullegien dat ok wel pik-en-span nuumd wodde. Et was een 
soort tikspullegien. As degene die tikte iene raekte, telde dat veur 
eenjaor. Hoe meerpersonen de tikkerraekte, hoe Toolder?  hij wodde. 
Wie kent dit spullegien nog? De mitwarkers van de Stellingwarver 
Schrieversrontebindaor slim benijd naor! (Till. 0516-451108) 

(ze1h 
2Otn jet-ee 

eer3 	fleç1, 

n_3 



woensdag 

29 
september 

weke 40 

donderdag 

!30 
september 

weke 40 

Een euveltien 
(o. e. een kleine overtreding; Else) 

ttIs 

/ 	vri'jdag 	zaoterdag 

1 
	

2 
oktober 	oktober 

weke 40 
	

weke 40 

As dat ei brekt, stinkt et 
(as meensken (te) vule mit mekeer otnmegaon 

kan dat wel es op beste ruzie uutdri2en; 
Niberkoop, Nijhooltpae, Wolvege) 



Stried 

Et hatte en 't verstaand, 
die hebben zo vaeke stried, 

ze droldcen en ze douwen, 
begriepen mekere niet 

Et hatte brengt de traonen, 
de liefde en de lach, 

et speult mit et gevuulte, 
et stuurt oons deur de dag. 

't Verstaand dat brengt de rede, 
de riegels van 't bestaon, 

de weerden tussen ineensken 
veur 't beste 'omme-gaon'. 

Et hatte en 't verstaand, 
die zuken hieltied weer 

naor liekwicht en vertrouwen 
al duzendjaar en meer... 

Harmen Houtman 

De Blauwhof 

Inde omgeving van De Kuunder (et plakkien) herinneren verschillende nae-
men nog an de lied dat et laand langs de revieroevers in et veurjaor onder 
waeter ston. Deur die overstromings ontston dr een biezundere gruui van 
plaanten die weinig voedsel neudig hadden. Men hadde et dan over blauw-
gröslaand, omdat d'r in de zommer een blauwachtige waes over et laand lag. 
Veurbeelden van plaanten die in dit milieu gruuien bin et blauwe knopien, de 
blauwe zegge, knoopkruud en de Spaanse Ruter. Et huj dat dit zonuuxnde 
blauwgröslaand opleverde was van een slim mime kwaliteit. De naeme van 
de boerderQje de Blauwhofan de noordkaante van de LendediekbQj Slieken-
borg zol nog an die situaosie herinneren kunnen. De kelder van de boerderi5e 
diende in de lied van de Reformaosie as schoeilcarke veur de kattelieken nut 
Overiessel, waor ze strenger vervolgd wodden as in Frieslaand. In de volks-
mond gaot et verhael dat vroeger bi'j de Blauwhof eenbiezundere tuunheurd 
het, waor zeldzeine stienzeplaanten en lauden ~den. We vienen naeinen 
die verwiezen naor blauwgröslaand ok op ere plakken in Frieslaand, bi'jveur-
beeld de Blauwe Maoden bij Oosterwoolde enBlauwhus bij Et Vene. 

Meer over disse naeme en boerderij e kunjim lezen in et hieronder nuumde 
boek. 

(uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 5. De Langelille, Munnikeburen, 
Niltriene, Schaipenzeel, Sliekenborg, Spange, Piet van der Lende, 
Amsterdam, 2003) 



Veul ekkels, veul 
(Nijtriene 

Onizetvan Leiden 

zundag 

3 
oktober 

weke 40 

Wereiddieredag 

maendag 

4 
oktober 

weke 41 

op 07.48, zunne onder 19.07 
	

LE. 12.10 

deensdag 	woensdag 

5 6 
oktober 	oktober 

weke 41 
	

weke4l 

Dat is me ok een vremd exemplaor 
(een eigen aorige persoon; Nijberkoop) 

aIIzur 



Loofbomen in de haast op zien mooisten (2) 

Al een peer weken veur et blad vaalt, ontstaot onder invloed van o.e. de 
temperetuur een scheidingslaogien tussen een takkien en een bladstael-
tien. Et scheidingslaogien bestaot uut een dun laogien korke en de 
sapstroom wodt geleidelik ofsnoerd. Zogauw et korkelaogien klaor is, 
lat et blad los. Et laogien korke zorgt dr veur dat de wond initien dichte 
is. In de wintertied kan dr niet meer verdampt wodden, waordeur uut-
dreuging tegengaon wodt. 
De veraanderings an de haastbomen kommen niet alliend tot staand 
onder invloed van legere tempereturen, mar ok deur et koffer wodden 
van de daegen. Dichtebi5 straotlanteerns holen bomen meerstal de 
blaeden even langer vaaste. 
De inlaanse ieken kriegen gien mooie haastkleuren. Dat komt deurdat 
deblaedenverdreugen, omdat d'rbi'j dissebomen gien korkelaogien is. 
Vanof oktober kan de bladharke weer bruukt wodden. Et vaak ellcjaor 
weer op, dat een tal meensken een hekel het an et blad van de bomen in 
de taun, wiels de blaeden in de winterjuust een goeie bescharming bie-
den veur de tuunplaanten. Et blad kan beter direkt nao de winter uut de 
tuun haeld wodden. 
De haast is niet alliend zichtber, mat ok te roeken. In loofbossen hangt 
een biezundere haastgeur, die aj alliend in dit jaorgetiede opsnoeven 
kunnen. 

Wiebe Scheenstra 

Wat over sterrebeelden 

Aquila 
(de Arend) 

Vroegere astronomen in et stroomgebied van de Eufraat gavven de 
naeme Arend of Adelaar an dit sterrebeeld. Et is een klein, mar hiel 
mooi sterrebeeld op zestien lochtjaor ofstaand. Ie kun dus ok zeggen 
dat et locht van dit sterrebeeld d'r zestienjaor over dot om oons oge 
te berieken. 
Et sterrebeeld ligt in de Melkweg onder et sterrebeeld de Zwaan. 
Zien meerst heldere steen is Altair, die in de ooldhied de Vliegende 
Adelaar nuumd wodde, et symbool van Zeus. De veurnaemste pres- 
taosie van de Adelaar was dat hij de knappe, starfelike jongeman 
Ganymedes ontvoerde en naor de hemel brocht om daor zien mees-
ter as schinker te dienen. Altair vormt tegere mit de grote heldere 
steem Wega uut et sterrebeeld Lier en de heldere steernDeneb uut de 
Zwaan de zonuninde Zommerdriehoeke. Ze bin dus makkelik an de 
locht te vienen. Twie grote Nova's, dat bin exploderende steems, bin 
in dit sterrebeeld verschenen. De eerste 389 jaor nao Christus en de 
twiede in 1918 en die was nog helderder as Altair zels. 

Joop van Lier 



Wereidmissiedag veur de Wender 
Alkmaars Ontzet 

donderdag 

t' 
oktober 

weke 41  

e, vn jdag 

8 
oktober 

weke 41 

Eters wo'n d'r geboren 
Vreters wo'n d'r maekt 

As men drinkt zonder dust 
En et zonder honger 

Dan starft men des te jonger 
(De Hoeve) 

1 	 zaoterdag 	zundag 

9 10 
oktober 	oktober 

weke 41 	 weke 41 

Wil 

Hi/ het een eulieheufien 

(is dom; Niberkoop) 



De Koperetieve Veurschot- en Speerbaank in Berkoop 

De baank is op 1 8jannewaori 1902 opricht. Tot an 1949 toe wasE. Wilhinge 
Prins veurzitter en tot 1933 an toe was L. van der Meulen siktaoris-kassier. 
Uur denetulen van 8meert 1902: 
'De voorzitter spreekt den wensch uit, dat niemand zich door vrees of val-
sche schaamte zal laten weerhouden, 't zij van 't inbrengen van spaargelden, 
't zij van't aanvragen van voorschotten'. Netaoris Ouwersloot (komtnissao-
S) herinnert an de plicht van geheiniholing, daor de bestuursleden heur an 
te holen hebben. De weens en et gebod van doe gellen ok now nao tachtig 
jaornog. 
Hoewel de baank nao de nij bouw in 1938 zo op et oge an de veurkaant niet 
veraanderd is, is de boel in de loop van dejaoren toch beheurlik verbouwd. 
Et woonhuus is hielendal bij et baankgebouw antrokken. 

(uut: Berkoop in beeld, L. Annema en K.A. Berkenbosch, Berkoop, 1984) 

Twintig jaor nao et verschienen van bovenstaond boek is d'r wél veul meer 
veraanderd! De baank Met vandaege-de-dag BankBercoop en zit een aen-
tien veerderop in een prachtig ni'j paand. In et oolde gebouw zit al weer 
sund jaor en dag, tot volle tevredenhied, de stichting Stellingwarver 
Schrieversronte. De Schrieversronte hooft hint veural doende mit et 
behoold en gebruuk van de tael van de eigen streek, et Stellingwarfs. Daor-
naost is dr bi'jglieks een protte ommedaenken veur de geschiedenis van de 
beide Stellingwarven. Wie meer over (et wark van) de Schrieversronte 
weten wil, is vanzels altied welkom, mar wel graeg even bellen van te veu-
ren! (Til. 0516-451108) 

• 1 

Harder -' 

tt iP.ne 	5 't 



Zunne op 08.00, zunne onder 18.51 

maendag 	deensdag 

11 112 
oktober 	oktober 

weke 42 	 weke 42 

D'r is gien ere mit him te begaon 
(ie doen et him nooit goed genoeg; Steggerde) 

iEsEi  

woensdag 
	

donderdag 

13 14 
oktober 	oktober 

weke 42 	 weke 42 

Et ot wodt eten 
(wodt wel zegd af' op ooldere leeflied inienen belang-
stelling tonen veurfemilieleden die af' eerder amper 

nog kenden; Buil, De Hoeve, Noordwool 



Tiepelen 

flepelen is een spullegien dat in beide Stelliugwarver gemientenwel 
speuld wodde. Over een gattien of twie stienen kwam een kot stok-
kien te liggen. Elke speulder mos dan omstebeurten perberen mit 
een lange stok et stokkien onderhaans zo veer meugelik vot te 
gooien. Et stokkien mocht ok mit de lange stok votsleugen wodden, 
of eerst omhogens wipt wodden en dan votsleugen. De aandere 
speulders mossen dan perberen et stokkien te vangen, vertelt een 
infermaant van et Stellingwarfs Woordeboek nut de Hoeve, of 
weeromme te slaon. Lokte dat niet, dan wodde de ofstaand meten. 
Bij de twiede beurt mos de speulder et kotte stokkien in zien iene 
haand holen en perberen et vot te slaon mit de lange stok die hij in de 
aandere hand had. Bij de volgende keer mos hij et stokkien eerst 
omhogens gooien mit dezelde haand waor as hij ok de lange stok 
mit vaastehul om daor et kotte stokkien mit vot te slaon, neffens een 
infermaant van de woordeboekgroep van De Blesse en Peperge. 
Deur mit stappen te meten wodde naogaon wie in een bepaold tal 
beurten de grootste ofstaand maekt had. 
Wie vanjim nog anvullings het of et spullegien bek een betien eers 
dee, wil die dat dan deurgeven an iene van de mitwarkers van de 
Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop? Zij stellen dat slim op 
pries! (Till. 0516-451108) 

Vri'jhied 

op 'e vioelen 
van Vivaldi 
speult mienpenne 
mitpepier, 
et allegro 
dwingt kim krachtig 
tot een spul 
mit letters hier; 

mar bij alle 
mooie tonen 
die 't orkest 
vol glaans verlöst 
ishijet 
die alliend mar 
veur zien 
vrijhied 
köst 

Hannen Houtman 

(nut: Veur de vorm, gedichten en liedteksten, Harmen Houtman, Et 
Vene, 1994) 



Begin Ramadan 	 Wereldvoedseldag 

1 vn jdag 	zaoteraag 

15 16 
oktober 	oktober 

weke 42 	 weke 42 

Zij was nog gaonde en staonde 
(zij kon nog goed lopen en staon; Steggerde) 

Wereldinissiedag (r.k.) 

II 
	 zundag 	maendag 

17 18 
oktober 	oktober 

weke 42 
	

weke 43 

Et is daor allemaol pronk en staot 
(pronk en pracht; De Hoeve) 



et is zoemer 

et is zoemer 
al bifok bezwiet of bevreuren 
zoemer is 
wat d'rinjow kop gebeurt 

et is zoemer 
gao now niet verstieven 
zoemer is 
asjow lachen blieven 

toren 

et klotiesvolk laoten ze raozen 
zij bin toch uuteindelik de baozen? 
now kun ze mit nocht 
nog meer gebakken loclit 
Mei hoge van de toren biaozen 

Jan Oosterhofjr. 

Nog wat middelties veur een goeie verzorging 

Heufdzeerte wodt bestreden mit hiete waeterdaamp. Dat moet dan 
wel vaeke toepast wodden. 

Bij huuduutslag warkt wasken mit teerziepe hiel goed. 

Af een gevulige huud hebben, moej' wat melk bil et waswaeter 
doen. 

Lippen die eupensprongen binnen, moe'n bestreken wodden mit 
room ofbotter zonder zoolt. 

Roege hanen moej' vaeke mit boraxwaeter wasken of inwri even mit 
olijfeulie. 

Wratten op de hanen verdwienen deur ze vaeke te wasken in een 
hiet oflcoo/csel van iekeschosse. 



op 08.12, zunne onder 18.36 
	

0<. 23.58 

deensdag 	woensdag 

19 20 
oktober 	oktober 

weke 43 
	

weke 43 

Af de hond de flat ojhakken, wodt hij kotter 
(da nogal wiedes; Noordwoolde) 

donderdag 	vri'jdag 

21 22 
oktober 	oktober 

weke 43 	 weke 43 

't 
Ruur omm' de brij 

Ik zit d'r bij 
En ik laot et nog verbranen 
Is dat gien grote schaande? 

(Buil) 



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 dr 
komt een ni'jen iene bij. 

klinker 

mezieknoot 

• . • 	 roem 

• . . • 	 leggen voegels 

diel van et lichem 

Stellingwarfs veur 'rijgen' 

mit lange uuthaelen glieden 

toenemen van tal kommenden 

huveren, rillen 

Tikkertien 

Ten van de meerst bekende spullegies op et schoeleplein is misschien 
wel tikkertien. 'Zuwwe even tikkertien doen?' Dat kon dus op et 
schoeleplein wezen, mar ok wel onderwegens van of naor schoele, 
zonder een honk waor de tikkerje niet tikken moch (o.e. in Berkoop, 
Langedieke, Ni'jberkoop, NQjhooltpae enNoordwoolde). Op een tal 
plakken wodde bij tikkertien juust wel gebruuk maekt van een 
honk. 'De kiender speulen tikkertien van-honk-tot-honk' is d'r in et 
Stellingwarfs Woordeboek te lezen. Ten kiend staot dan tussen twie 
honken in -vaeks tussen twie hekken van et schoeleplein - en moet 
perberen de kiender die van honk naor honk lopen te tikken (o.e. in 
De Blesse, De Hoeve, Der Izzerd, Nijhooltpae, Noordwoolde, 
Peperge en Steggerde). In Else numen ze etzelde spullegien tikker-
tien over de streep. Soms was een honk ok wel es een 'ding' waor aj' 
op staon gaon mochten, bijglieks een hekkien of een dikke stien of 
boomstamme. Aj' daor ienkeer op stonnen moch ie ok niet meer tikt 
wodden. 
In Makkinge is ok et spullegien tikkertien in een hokke bekend. Dat 
wodde vaeke op et ies speuld, waorbi'j ien kiend tikken mos, wiels 
de ere kiender in et hokke (honk) perberen mossen te kommen. 



Dag van Verienigde Naosies 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
oktober 	oktober 

weke 43 
	

weke 43 

De bessem over de schaolen holen 
(iene init de bessem slaon; Berkoop) 

Zunne op 08.24, zunne onder 18.22 

maendag 
	

deensdag 

25 26 
oktober 	oktober 

weke 44 
	

weke 44 

Een krik uutsturen en een entvoegel vangen 
(bijglieks mit een kleine gift hopen da]' veul meer 

weeromme kriegen; Steggerde) 



Wetensweerdigheden uut vroegere jaoren 

(uut: Kook- en huishoudboek door Wilma Münch. A.J. G. Strengholt, Amster-
dam, 1943. Verzaemeld en vertaeld deur Jan Oosterhofsr.) 

Een groot zeil op een klein schip, 
gaot naor de grond of op een klip. 

Leven veur alliend mar goold 
geft een ziel van iezer. 

Wie himzels wat onthoolt om een aander wat te geven, 
geniet daordeur dubbel van et leven. 

Et beste huusholen is dat waorin niks overbodigs veurkomt 
en waorin niks neudzaekeliks ontbrekt. 

Et is te laete speerzem te wodden 
as deponge al leeg is. 

Slipper 

De gepensioneerde evangelist Bruninga mos naor Et vene; zien 
buurman, een oolde boer van tachtig jaor wol ok graeg mit, hij 
hadde daor ok een bosschop. 
Et was wat sni7erig, de weg was hier en daor wat glisterig. Drok 
praotende reden ze deur Ooldelaemer doe ze een beste slipper 
maekten. Een hiele slag in de ronte, mar et leup best of want d'r 
stonnen gien bomen, en een tegenligger was d'r opdat mement ok 
niet. 
Doe ze de gewone kleur weer op et gezichte hadden, zee de evan-
gelist: 'De Heer het oons weer beholen.' 
'Ja, 'zee de boer doe, 'mar hiy loert wel op oons!' 

(uut: Daegelikse dinkies, Klaas van der Weg, Ni'jtriene, 1992) 



V.M. 05.07 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
oktober 	oktober 

weke 44 
	

weke 44 

Ov 
Hij warkt as een ezel 

(hij warkt hadde; Blesdieke, Der Izzerd, 
Spange, Wolvege) 

vn jdag 	zaoterdag 

29 30 
oktober 	oktober 

weke 44 	 weke 44 

Wie 'in tot schaop maekt, wodt deur een wolf opvreten 
(af' je te gewillig gedregen, gaoj' d'r onderdeur; 

Hooltpae) 



Bok, bok, hoevule hoorns? 

Wie van jim kent et spullegien Bok bok hoevule hoorns nog? Et 
gaotzo: 
Ten van een groepien kiender gaot veuroverbeugen tegen een mure 
ofbijglieb et schoelehekke staon en is de 'bok'. De ere kiender gaon 
om beurten op him springen. De eerste springt en stikt as hij op de 
'bok' ziteen tal vingers omhogens. Dan vragt hij: 'Bok, bok, hoevule 
hoorns heb ie op je kop?' De bok nuumt dan een getal. Het hij dat 
verkeerd, dan mag de springer aachter an de riegel ere kiender anslu-
ten en is et volgende kiend an de beurt. Radt de bok et getal goed, dan 
is de Springer of en moet, ok veuroverbeugen, aachter de bok staon 
gaon. De twiede springer moet dan eerst op de eerste springer sprin-
gen om bij de bok te kommen. Is hij of, dan moet hij, ok weer 
veuroverbeugen, aachter de eerste springer staon. Lopt et mit him 
wel goed of, dan mag hij weer aachter de riegel kiender ansluten. 
Vaalt een springer onder et springen van ien van de veuroverbeugen 
kiender, dan is hij ok of 
De riegel veuroverbeugen kiender wodt zo de hieltied langer, totdat 
de laeste springer over is. En et zal jim dudelik wezen; die springer 
het et spullegien wannen! 

Herinnerings an de schoele van Ni'jberkoop 

Op et plein vent de schoele stonnen twie liendebomen. Tussen de bomen ston een 
leeg baankien, waor wij vaeke spullegies op deden. Ten zoe'n spullegien gong zo: 
Veur et baankien leup iene langes die een stientien of wat aanders in de haand had. 
De hanen kwammen dan hiel even van mekeer, mar wodden ok weer drekt dichte-
klapt en dan mossen we noden wat as d'r in zat. 
Een eer spullegien dat vaeke op et plein speuldwodde hiette Engelse boeren. Midden 
op et plein wodde een rechte streep trokken. len van de kiender die niet al te hadde 
lopen kon, moch dan beginnen te kiezen. Eerst een Engelse of dan een boer of krek 
eersomine, dat kwam dr niet op en. Die kiender gongen dan veerder kiezen. De kien-
der die et hadste lopen konnen, wodden et eerst keuzen, weren d'r zo twie groepen 
voimd, een groep Engelsen en een groep boeren, dan kon et spul beginnen. An de iene 
kaant van de streep stonnen de Engelsen, en de ere kaant de boeren. Et kiend dat keu-
zen hadde in et begin, moch ok roepen Et reup dam 'Dam kommen de boeren, of: 
'Duur kommen de Engelsen'. As et kiend et eerste reupen had, dan mossen de boeren 
perberen de Engelsen te tikken, reup hij et twiede, dan gong et eersomme. Aj tikt 
weren, waj' of, mar aj'brj et stek weren, moch ie niet meer tikt wodden. Mitdekiender 
die niet tikt weren, begon et spul weer opni'j, totdat d'r niet iene meer over was... 
Wat ik ok nog hel goed wete, is dat d'r midden op et plein ok een pompe ston daor 
hiel lekker waeter nut kwam. 
In de gang van de schoele stonnen en weerskanten klompebakken. Op et aende van 
de gang zat et turfliokke. Aj' stout weren mos ie daor in van de meester. In de lekao-
len stonnen doe (zo tussen 1928 en 193 5) banken mit een vak dr in. In de midden 
van de baanlc zat een inkpot. In de eerste klasse schreven we liekewel nog mit een 
griffel op een leie. Aachterin de beide lekaolen ston een grote kachel waor turf in 
mos. De grotejongen mossen dr veur zorgen dat d'r turf in de turfbak kwam. 

A. Bloem/ioff-Seinstra 



Hervormingsdag (pret.) 

Aende van de zoemertied 

zundag 

31 
oktober 

weke 44 

Allerheiligen (r.k.) 

maendag 

1 
november 

weke 45 

Tene op scharp zetten 
(wat zeggen waordeur af' een aander 
op de kaaste kriegen; Nijhooltpae) 

Allerzielen (r.k.) 
	

Daankdag veur gewas en arbeid (pret.) 
Le op 07.37, zunne onder 17.09 

deensdag 	woensdag 

2 	~k- 
november 	november 

weke 45 
	

weke 45 

QA 

Hij is reiziger in waarm scheerwaeter 
(hii is wat in de warre; Wolvege) 

-iI 



Tal voegelsoorten komt veur de naacht in groepen bij mekeer (1) 

In november is de naojaorstrek zoe'n betien oflopen, mar een aander 
verschiensel, de zonuumde slaopvlochten, kan een grote groep voe-
gels in beweging brengen. 
Kri'jen, meeuwen, protters en gaanzen holen d'rvan om tegere mit 
een groot tal soortgenoten de naacht deur te brengen. Warschienlik 
wodt hierdeur et gevuul van veilighiëd verstarkt; een veilighied die 
d'r ok naachs wezen moet. 
Tegen de tied dat de znnne ondergaot verzaemelen heur eerst klein-
dere groepies voegels. Protters verzaemelen heur bi5glieks in hoge 
bomen op et hiem. Ze maeken een boel kebaol en laoten butendat 
hiel wat pakketties poep valen. De groep wodt de hieltied groter. 
Zogauw et begint te schiemeren wodt de groep protters onrustig. Dat 
is et teken dat de gezaemelike slaopvlocht begint. De voegels 
verstaon de keunst om alderhaande, perfekt uutvoerde, lochtmeneu- 
vels te holen. Daornao valen de protters in kleine groepies et 
slaopplak binnen. Protters slaopen graeg in rietvelden of in de dek- 
king van een groep fijnsparren. Soms wodt een protterslaopplak 
elke naacht wel deur meer as honderdduzend voegels bezocht. 

(lees veerder op et volgende blattien) 

Talvoegelsoorten komt veur de naachtin groepen bij mekeer (2) 

Kr?jen beginnen in de slaopvlocht boven een slaopplak een koor van 
krassende stemmen. Ze trekken krek as de protters in twieloehten naor 
et slaopplak, meerstal in een die van een oolde bos mit loofbomen. Op 
lcri'jeslaôpplakken kommen ok duzendenvoegels of. Kri'je-achtigen en 
protters slaopen soms in troepen in bomen in döipen. De bewoners bin 
daor meerstal niet bliede mit. 
Meeuwen en gaanzen holen dr net zoen soort systeem op nao. Heur 
slaopplakken bin vaeks te tenen op ofgelegen grote poelen, buten et 
beriek van heur vijanen, zoas vossen. 
Meerstal vertrekkende hier nuumde voegelsoorten al vroeg in de mor-
gen in kleine groepies naor de plakken daor voer te tenen is. 
Raansoelen brengen in de winter ok graeg in groepies de naacht in een 
boom deur. 
Voegels in de tuun, zoas merels, slaopen graeg in kleine groepies in 
dichte, gruunblievende struken, bfjglieks klimop. Kool- enpimpelme-
zen overnaachten graeg tegere in nustkassies en winterkeuninlcies 
hebben speciaole slaopnusten bouwd. 
Een slaopplak kan gedurende iene winter bruulct wodden, mar ok wel 
verscheidenjaoren. 
Let in de wintertied mar es op slaopvlochten en op slaopplakken in de 
tuun. 

Wiebe Scheenstra 



L.K. 06.53 

donderdag 

4 .  
november 

weke 45  

e, vn jdag 

5 
november 

weke 45 

COOEC 

Knollen die de boek langes rollen, 
bij iedere beet een scheet 

(De Hoeve) 

zaoterdag 	zundag 

6 7 
november 	november 

weke 45 
	

weke 45 

49 

As de knieper op de schene komt.. 
(as hij in de rats komt te zitten; Ni jhooltpae, Berkoop) 



Wat over sterrebeelden 

Aria 
(de Ram) 

Et sterrebeeld Ram zit een betien rechts van de Plejaden (et Zeuvenge-
steernte). De oolde volken nut et Midden-Oosten gavven de naeme an et 
sterrebeeld. Een Griekse legende vertelt dat de keuning van Tessalië twie 
kiender had. Ze hietten Phrfres en Helle en wodden deur heur stiefinem 
mishaandeid. De god Hermes stuurde een ram mit een gooiden vacht om de 
kiender op zien rogge in veilighied te brengen. Helle vul van de rogge van 
de ram of, doe ze bek over de zeestraote vleugen die Europa van Azië 
scheidet. Die zeestraote die de Grieken de Hellespont aanraden, was de zee 
van Helle. Vandaege-de-dag wodt die nog altied zo nuumd, mar ok wei de 
Dardeneiien. 
Phrixes wodde bij de Zwatte Zee an laand brocht, waor hij de ram offerde 
an de goden. De vacht van de ram, et Gulden Vlies, wodde an de siaopeioze 
Draek toevertrouwd, mar op een onbewaekt ogenblik wodde et steulen 
deur Jason en de Argonauten. 
De helderste steen van et sterrebeeld is Hamal. Dat was oorspronkeiik niet 
alliend de Arabische naeme veur de steen, mar veur et hieie sterrebeeld. 
De steen Hamal staot 78 iochtjaor van oons of. Een ere steern, Sheratan, 
dat 'kenteken' betekent, staot 50 iochijaor van oons of. De Ram was vroeger 
et eerste teken van de Diereriem. 

Joop van Lier 

Potschieten 

We gaon nog es even weer een pottien knikkeren! Nao et koele-
gienknikkeren en ponknikke ren komt now etpotschieten an de beurt. 
Disse variaant van et knikkeren wodde zo nuumd in De Blesse, De 
Hoeve, Makkinge, Oolde- en Nijlaemer, Oosterwoolde en Peperge, 
wiels De Haule et het over pottienschieten. Op 'e Haule gong et spul-
legien zo, neffens iene van de infermaanten van et Stellingwarfs 
Woordeboek: 'Mit pottienschieten mossen we knikkers nut de pot 
schieten of mit een boster d'r nut pikken.' De pot was dan meerstal 
een koelegien in de grond. In Oolde- en Ni'jlaemer wodde et bek 
een betien aanders speuld: 'Bij potschieten haj' een balkien, zoe'n 
vuuf cm dikke, daor kwammen muntstokken van elke speulder op te 
liggen en mit een ofgeronde stien gooiden ze dat balkien omme en 
dan gong et om kruus of munt.' 



Zunne op 07.49, ztrnne onder 16.57 

maendag 
	

deensdag 

november 	november 
weke 46 
	

weke 46 

Et geld wodt d'r mit de scheppe vol in brocht 
(daor gaot een boel geld naor toe, 
ze verdienen daor best; De Haule) 

Sunte Matten 

	

woensdag 
	

donderdag 

10 11 

	

Ii  november 	november 
weke 46 
	

weke 46 

Da ok een hiele 
(een stevig persoc 



Potpikken 

Nog ien pottien knikkeren, en dan holen we d'r mit op, heur! Bil pot-
pikken moe'n de speulders omstebeurten perberen te mikken op de 
knikkers in een pot. Die pot kan een koelegien wezen of een op de 
grond tekende feguur. De knikkeis die buten de pot kwanimen, 
weren veur de tegenpertQj, neffens de riegels van et spul in o.e. Wol-
vege en Donkerbroek. Jene van de infermaanten van et 
Stellingwarfs Woordeboek nut Wolvege vertelt: 'Zovule stappen 
van de pot of maektenje mit de haand of de klompe een streep in et 
zaand; dan mossen je rechtop staon blieven en dan een tal knikkers 
inzetten en daorbi'j mossenje op de pot mikken; wat d'r buten vul dat 
waj' kwiet.' 
In De Hoeve wodde et nog wat eers speuld. Daor mos perbeerd wod-
den om mit een knikker een bultien van vier knikkers omme te 
pikken: 'Potpikken was een bultien maeken van vier knikkers en dan 
pikken. Aj't ommepikten moch ie de knikkers hebben.' 
In Buil, Else, Spange en Scharpenzeel wodde dit spullegien welpot-
knikkeren nuumd. 
Opmarkings en/of anvullings bin vanzels altied weer welkom bij de 
Stellingwai-ver Schrieversronte, til!. 0516-451108. 

jow agorV,znne 

Inae 

E0rj 

S 'peran,tc3e 



N.M. 15.26 

vrijdag 	zaoterdag 

12 13 
november 	november 

weke46 
	

weke 46 

Ie kun je d'r wel tegenof eten 
(te vule eten; Nijberkoop) 

Aende Ramadan - Sukerfeest 

zundag 	maendag 

14 15 
november 	november 

weke46 
	

weke 47 

As et twiede kiend komt, komt et in et enterhokke 
(et twiede kiend krigt minder andacht en naor verholing 

minder verzorging; Noórdwoolde) 



Stille staon 

Stille staon 
dat wil gieniene, 
zels et beste leven niet, 
stille staon 
is aachteruutgaon, 
et weeromme drien van de tied. 

Wat we kriegen 
is de stilte 
en de drokte now en dan, 
wat we kriegen 
is et onbekende, 
wonderlike levensplan 

we lopen 
an de tuun toe 
die veur ieder sleuren blij?, 
tot oons laeste wezen 
stark en staotig 
over 't hoge hekke drift.. 

Harmen Houtman 

(nut: Veur de vorm, gedichten en liedteksten, Harmen Houtman, Et 
Vene, 1994) 

Toolterlietien 

Toolter is et oolde Stellingwarver woord veur schommel. Vroeger 
hadden de meerste meensken mit kiender wel een toolter bij huus. 
Vaeke hong die, mit et eigemnaekte zitpiaankien d'r in, in een 
(appel)boom. Eenboel kienderzongen onder et toolteren een lietien. 
Jene daorvan kun jim op dit kelinderblattien lezen, et komt van 
Steggerde: 

Toolter/Slao boolter/Slao allemaansgekIHiy lust gien spek/Wat lust 
hij dan/Drie eier in de pan/De pan die kon niet duren/Toen gingen 
ze naor de buren/De buren weren niet t/mus/Gingen ze naor et 
gemientehuus/'t Gemientehuus was rondom toe/Toen kwammen ze 
bij de bonte koe/Bonte koe die wol stoten/En toen pakten ze 'in bij 
depoten/Depoten weren vierkant rond/En toen vielen ze op 'e neuze 
in de koestront/De koestront hoe smaekt dat/Zute, loop naor Berend 
Bute/Wat kit]' bij Berend Bute doen/Et messien sliepen/Wat 1w]' dan 
mit dat messien doen/D' arme Jan de keel uutsnieden/Aachter in 
oons vaderlaand/Ligt een briefgeschreven/Wie niet van de toolterof 
wil/Moet een schelling geven/Ik heb gien schelling in de zak!Veur 
jannever oftebak 



op 08.02, zunne onder 16.46 

deensdag 	woensdag 

16 17 
november 	november 

weke 47 	 weke 47 

Schelen bin de mooisten niet 
en mooie schelen bin d'r niet 

(Nijhooltpae) 

E.K. 06.50 

donderdag 

18 
november 

weke 47 

e,. vn jdag 

19 
november 

weke 47 

Dat hek nog nooit zo reer eten 
(zo vremd hek et nog nooit zien; Nihooltpae) 



Zitdaegen veur et betaelen van waeterschopsbelasting 

Doe ik in 1961 bij de vroegere siktaoris van een tal grotere en kleine waeter-
schoppen, de heer Kortstra in Wolvege, op et kantoor an et wark kwam (ik bin 
laeter zien opvolger wodden) konnen de belastingplichtigen op bepaolde plak-
ken in et gebied de belasting brengen. Daor wodden dan zonuumde zitdaegen 
hullen; dat was et geval in Berkoop, Buil, Else en Noordwoolde. In de eerste 
drie plakken gong et om een halve dag, in et laeste dörp om twie daegen. 
Op maendag stapte ik morgens in Wolvege op 'e fiets naor Berkoop om daor in 
et kefé van Tjalma de meensken de gelegenhied te geven heur belasting te 
betaelen. Middags fietste ik dan naor Buil veur etzelde gebeuren en aovens om 
een uur of zeuven was ik dan weer in Wolvege. De ere morgens was Else an de 
beurt en van daor gong ik dan om ien ure weer op et kantoor an. Dit speulde hint 
of op een maendag en een deensdag. 
De daorop volgende donderdag en vrijdag weren risserveerd veur Noord-
woolde. Die twie daegen weren neudig, want daor kwammen veul meer 
meensken te betaelen. Hier nusselde ik mij in et kefé van Sjors Krol, waor ik 
tussen de middag dan in de keuken lekker inlieten moch. 
Niet alliendbeurde ik in die daegen een protte geld dat ik nao ofloop van de zit-
tings in een kevot en een segaredeuze veur et rammelgeld stopte en in een 
aktetasse dee die gewoon aachterop de fiets bunnen wodde en waormit ik dan 
in alle rust en zonder nao te daenken over wat dr gebeuren kunnen zol weer 
naor Wolvege fietste. Nee, ik mos op die zittings ok alle klachten die dr weren 
anheuren. Daarbij gong et vanzels vaeke over dat de belasting veul te hoge was 
en et waeter altied te hoge of te lege was. 
Toch hebbe ik dit diel van oren warkzemheden ruit hiel veul plezier daon. 
Vaeke daenk ik now nog wel es, was et nog mar as doe. Mar die romantiek vie-
nen we jammer genoeg niet meet 

Jan Oosterlwfsr. 

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 nijen iene bij. 

• initidinker 

• . 	 lidwoord 

• . • 	 dichte 

• . • . 	 zozwatas.... 

eirkel(vormig) 

geluud dat doeven maeken 

snibbige, vinnige maegies 

slim prikkelen van koolde/piene 

zorgzem beweren of mit ommegaon 



Werelddag van de Tillevisie 

zaoterdag 	zundag 

20' 21 
november 	november 

weke 47 
	

weke 47 

Mit de ere strieken gaon 
(lof kriegen dat (ene aanders aenlik toekomt; 

Blesdieke, Niberkoop, Nihooltpae) 

Zunne op 08.14, zunne onder 16.38 

maendag 
	

deensdag 

22 23 
november 	november 

weke 48 
	

weke 48 

LIM 

Hij hul altied een slag om de elleboge 
(om de aarm; De Fochtel) 



Et plaetsien van Jan Kuperus 

Op 'e hoeke van de Meuleweg en et Kleine Singeltien in Ooster-

woolde ston et plaetsien van Jan Kuperus en zien vrouw Dieltien. 
Een appatte feguur. Hij was altied wat deftiger in de Meren as de 
gewone man en hij leup altied wit een zwarte hoed op, een flambard. 
'k Hebbe him nooit an et wark zien, Hij had een klein boerespulle-
gien, waor hij een vaaste arbeider op hul. 'k Hebbe him altied veur 
een man wit centen anzien. 
As schoelekiender, en oonze buurt (de Meuleweg dus) leverde nogal 
wat kiender, keuzen wij vaeke et Kleine Singeltien as pad naor 
schoele, veural in de ekkeltied. Et kwam wei gauw es veur, dat iene 
of meer van de kiender aachter de eerste dikke iekenboom op 'e 
hoeke eengrote bosschop' aachter leut. Dat was Kuperus min naor 
et zin, en hij spiekerde een bottien an de boom wit et opschrift: 
'Schijt niet in dit hoekje, doe het dan maar inje broekje'. Ik geleuve 
niet, dat wij op die suggestie ingongen. 

(uut: Oosterwoolde doe en now, Hendrik Vondeling, Oosterwoolde, 

1983) 

De Polle in Blesdieke 

Et stok weg van zoe'n twiehonderd meter bij de karke in Blesdieke staot 
vanooids bekend as De Polle. Dit is in feite et middelpunt van et dôrp en 
niet alliend vanwegen de karke. Op 'e zundagmiddaegen kwam et jonge 
manvolk van Blesdieke op et grösveld veur de karke bij mekeer. Sommi-
gen deden volksspullegies as ponnepikken (etzelde as pikschieten) en 
streekgooien, wiels aanderen toekeken. Vanzels wedden dr ok een boel 
praoties verkocht, zoas ze dat doe nuwnden. Tegen melkerstied gongen ze 
weer op huus an. Maegies weren d'rnietbi'j. Dejonge maegies gongen over 
en weer bij mekeer op bezuuk. Dat bi'jmekeer kommen op De Polle is kot 
veur 1940 ophullen. Et jongvolk trok vot op 'e fiets. In de boerderij e die an 
de westkaante van et grösveld veur de karke staot was vroeger een har-
barge. Die dreug in eerdere tieden de naeme van 'De rustende jaeger'. Dat 
he'k van mien vader. In 1952 hebbende bewoners de harbarge opdoekt. 
An de oostkaante, greenzend an et eerdere meestershuus van et oolde 
schoelegebouw, sten vroeger et Pollehuus. Dit was een ieuwenoold huus. 
Naor een overlevering wodde vroeger in dit Pollehuus rechtdag huilen. De 
stelling(en) of dörpsrechters(s) deden hier de legere rechtspraoke. De zit-
ting in de rechtkaemer was op vrijdag. In 1938 is dit Pollehuus, dat teisterd 
was deur oolderdom, ofbreuken. As et d'r now nog staon hadde, was et wis 
en zeker opknapt en hadde et gullen as een weerdevol monement. 

(uut: Vanheuren zeggen, zien en weten, Jan H. Lantinga, Kloetinge, 1994) 
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Hij het een scheet in 't gat 
(hi/ is dronken; Noordwoolde) 
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Zweren en zwetsen dat hij kan, 
mar 't is gien praot weerd., et is gien elle laank 

(Noordwoolde) 



De Tuunslange 

In bouwketen van grote bouwwarken is 'tin de regel wel een fleurige 
boel. In zokice keten is et ok nooit zo bar schone, en hoe zol 't ok aanders 
in zoe'n mannekeet. Van alles ligt cPr op 'e grond, ok vaeke stokkies 
brood. Dat moezen hebben dr een weelderig bestaon. Op een middag in 
'e schof'ttied zat et hiele zelsschop weer in de keet an de koffie en et 
brood, ok Henderk Vet. Henderk dee zien naeme gien ere an. Hij was 
slim lange en dun, braandhooltmaeger, kiek een streep in de mist Hij 
kreeg al gauw een schelnaeme, ze nuumden him 'de Tuunslange mit een 
brille op'. 
Een moes die warschienlik honger kregen hadde, kwam zo inienend nut 
een hoekien de keet in. lene van de tixnmerluden zag 'm, en smeet een 
knieptange naor et moesien. De moes raekte daordeur in paniek, en 
vleug bij de broekspupe van de Tuunslange in, die op zien beurt in 
paniek mekte. Hij sprong midden in de keet, en begon te daansen en te 
trappelen, en mat scheuren an de broekabokse, mat de moes klom in 
zien angst al mat hoger tegen de Tuunslange op. De aandere mannen 
laggen zowat plat van et lachen, want ze konnen de moes op 'e rogge 
van de Tuunslange onder de overal henne-en-weer zien kroepen. En de 
Tuunslange mat daansen, et zwiet brak 'm nut, en zien maoten mat 
lachen, mat doe inienend kreeg de Tuunslange een helder ogenblik: hij 
scheurde de overal nut Doe kon de moes d'r vandeur gaon, en de 
Tuunslange mit een brille op kwam weer tot rust. 

(nut: Daegelikse dinkies, Klaas van der Weg, Ni'jtriene, 1992) 

Hoedsjeballen 

Dit kienderspullegien dat hieronder beschreven wodt het verschillende benae-
mings. Et wodt hoedsjeballen nuumd in Oost-Stellingwarf, Buil, De Hoeve, 
Noordwoolde en Hooltpae, hoetienbailen veural in et (zuud)westelike pat van 
West-Stellingwarf, pettienballen ten noorden van de Lende in West-Stelling-
warf, Peperge, De Blesse, Else en Donkerbroek, pettiengooien in Else en 
petsjebailen op 'e Haule. Now bin dr niet alliend verschillende benaemings, 
mat ok verschillende menieren van speulen. 
Vanof, of aachter een streep weg moest mit een katsjeballe perbeerd wodden in 
op de grond liggende petten, mussen, hoeden of buusdoeken mit vier kneupen 
d'r in te gooien. Al die attributen laggen in iene lijn op zoe'n drie tot vunf meter 
van de streep. Gooide iene goed, dan kreeg hij een punt (in De Fochtel en 
Ni'jberkoop), en as dr mist wodde, was diegene of. Mar in sommige plakken 
wodde d'r deur degene in wie zien pette of ere eigendom de balle belaande 
'Halt!' (Berkoop), 'Sta!' (Else, Oolde- en Ni'jlaemer, Oosterwoolde) of'Stao!' 
(Hooltpae, Oolde- enNi'jlaemer, Steggerde) reupen tegen de hadde votlopende 
kiender. Hij perbeerde dan iene daorvan, of ok wel joost degene die gooide, mit 
de balie te raeken. In bij glieks Donkerbroek mos hij juust diegene tikken. Wie 
raekt was, was of. Lokte dat niet, dan was hij zels of (in Else, Ni'jhooltpae, Ber-
koop, Oosterwoolde en Wolvege) en mocht dezelde speulder (in Oolde- en 
Ni'jlaemer) nog een keertien gooien. 
Op 'e Haule hadde iedere speulder drie stienties in een pette. As d'r mist wodde, 
mos ien van de stienties weghaeld wodden. Weren ze allegere op, dan waj' of. 
In De Hoeve mos ie perberen zoveul meugelik stienties in bi'jglieks een musse 
te kriegen. Die stienties komen verdiend wodden deur een aander of te gooien; 
die mos dan ien van zien stienties geven. In Scharpenzeel was et zo, dat de eige-
ner van de pette waor de balIe in gooid wodde, mitien ofwas. 
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Goeienaovend schiemerdonker, 
hef' hatstikke donker ok zien? 

(Ni jberkoop, Ni jhooltpae) 
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Beter een scheet in de wiede wereld 
as in een nauwe broek 

(Der Izzerd) 
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Dreuge 

In 1947 hebben we een verschrikkelik dreug jaor had, de hiele zom-
mer twie daegen motregen, dat was alles, alle zaanden kleigrond lag 
rood. In Limburg leupen de koenenbi5 de weg om de laeste grössies 
van de baarm te vreten, en ze voerden de koenen de appels van de 
bomen. 0k gongen d'r koenen dood omdat ze te veule zaand in de 
huud hadden. Et bleef de hiele haast en veurwinter dreuge en 
zaachte. Zo weren hier in de veenpoolder boeren, die hadden de koe-
nen 6 december nog dag en naacht in 't laand, dat de koenen stormen 
naachs in 't laand te kieken naor Sunderldaos, hoe as die van de iene 
schostien naor de aandere reisde... 

(nut: Daegelikse dinides, Klaas van der Weg, Ni'jtriene, 1992) 

Stobberooien 

Veur de Twiede Wereldoorlog bin d'r bunders en bunders bos rooid. De 
grond wodde doe geschikt maekt veur de laandbouw. Mat ok in de oorlog 
is d'r een protte bos rooid, doe gong et dr vanzels veural om om ethoolt as 
braandhoolt te bruken. D'r was in die jaoren weinig stienkool en turf. 
Et stobberooien was een vak appat. Ie zaggen soms meensken die heur 
haost dood wollen om wat stobben te kriegen. Mat ik zie ok zo nog wel 
een echte stobberooier veur me; dat was Bertus Robben van Ni5hoolt-
pae. Hij maekte veur de stobbe eerst een diepe vore, waor as hij tot de 
middel an toe in ston. 'Och,' zee Bertus, 'ik kom vanzels opje an,' enhi5 
kapte de wottels deur mit een scharp snumes. Et gong dan wel om stob-
ben die af mit twie man niet tillen kennen. 
As de stobben dan uutaendelik rooid weren, mossen ze klein maekt 
wodden veur de kachel. Dat was een heidens wark, want een stobbe zit 
reer in mekaander ommegntuid. As ze bevreuren weren gong et nog et 
beste, dan wollen ze wel springen, omdat d'r ies in zat. As ze dan dreuge 
genoeg weren konnen ze as branige bruukt wodden. Mit naeme de 
ieken stobben kennen flink waarmte ofgeven. 
Ie kennen je aenlik drie keer an de stobben waarmen. De eerste keer nut 
et rooien, de twkde keer mit etkluven en de dadde keer as ze in de kachel 
zatten. Mat die laeste keer koj' dr vanzels lekker bij zitten gaon! As d'r 
now een stobbe rooid wodden moet, is et warkveur een grote kraene. 

Koop Gorte 
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Die bange is moet schilderen 
(schilderen betekent hiere 'waeken of oppassen'; 

Hooltpae) 
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Sunderklaosaovend 
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Et is niet alle daegen Sunderklaos 
(we kun niet altied mar van alles en nog wat kriegen; 

Wolvege) 

tiz 



Diersoorten vienen beschutting in schuren en op zoolders (1) 

De muske zit zomrners o.e. in zaod- en rietvelden, bos en roege tunen. In de 
winter verhuust hij naor wonings, schuren, winkels, pakhuzen, boerderijen en 
gao mar deur. 
De brune rotte is winters meerstal ok in gebouwen te vienen, mat leeft in de ere 
jaorgetieden buten in de buurt vanwaeter mit dichtbegruuide kaanten, in riolen 
en in weterings langs bi'jglieks bouwlaan& De rotte kan goed zwemmen, 
duken, springen en klimmen. De muske en de rotte bin veural naachs aktief. 
Een groep brune rotten kan beheurlik wat schae anrichten en ze brengen ziek-
ten over op meensken, zoas de ziekte van Weil, trichinose (worminfektie), 
paratyfus en rottebeetkoorts. Veerder wodt de rolle van de rotten nuumd bil  et 
overbrengen van veeziekten (mond- en klauwzeer, varkenspest en hoonsdol-
hied), mar et is nog niet bewezen. 
De muske en de rotte won in de Flora- en Faunawet nuumd as onbescharmde 
diersoorten. 

13e stienmatter 
De stienmatter het him an de meenselike omgeving anpast. In de wintertied 
huust et naachs aktieve dier vaeke onder daeken, aachter kroepruumten, in 
oolde rommelschuren, op rommelzoolders of tussen huj- en stropakken. Et tal 
stienmatters is de laeste jaoren in de Stellingwarven beheurlik gruuid en ver-
spreidethim over een grotergebied, marie zien de dieren haost nooit. Et feit dat 
d de hieltied meer in et verkeer ommekommen is bepaolend veur de gruui en 
de verspreiding. 

(lees veerder op et volgende bIo Uien) 

Diersoorten vienen beschutting in schuren en op zoolders (2) 

Kenmarken stienm aller 
De kop en de rompe van een stienmatter bin tegere gemiddeld vuvenveertig cm 
mank, de stat zoen twintig tot dattig cm. De matter het ongeveer et fermaot van een 
slaanke katte. Een dudelik kenmark is de vacht Aj in de vacht van een veronge-
lokte stienmatter blaozen, vaalt de witte ondervacht op. De oorties bin kat en de 
neuze is van veuren vleiskleurig. 
Et dier klimt makkelik in bomen, mat ok tegen gevels en muren. Een eupening van 
zes, zeuven cm. is veur de stienmatter genoeg om argens binnen te dringen. De 
stiemnatter is bepaold gien lievertien, mat geniet wel wettelike bescharming. 
Et is een alleseter: knienen,jonge protters onder dakpannen, kiepen, eier enjongen 
nut misten in bomen, kikkerds, pieren, beien en gao mat deur. 0k het hij rotten en 
moezen op et menu. As een stienmatter binnenkomt op plakken waor moezen en 
rotten leven, hej' kaans dat die et haezepad kiezen. In dat opzicht is de stienmatter 
nuttig, mat as hij bi'jglieks aachter een kroepruumte een nust jongen het, hej' nao 
verloop van tied in huus een beheurlike staank van miege, stront en stinkende res-
taanten van prooien. Veerder het et beest de nuvere gewoonte om leidings mit 
rubber ofplestiek onder de moterkappe van auto's kepot te bieten. Twiejaor leden 
beet een stienmatter in een dôrp in Oost-Stellingwarf alderdeegst de tule-
foonleiding onder de vloer kepot. 
Binnen et leefgebied maekt et naachtdier, binnen krek liekegoed as buten, gebruuk 
van meerdere schoelplakken. 
Sporen van de stienmatter in gebouwen bin: latrines (een latrine is een plak daor 
vaeke poept wodt en dat alderheiselikst stinkt), restaanten van prooien (bi'jglieks 
otbeten veren), veurraoden voer en gangen tussen stro- en hujpakkies. 

Wiebe Scheenstra 
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Hi/ wet d'r gien syllabe van 
(hi/ wet d'r hielendal niks van; Buil, Scharpenzeel) 



Wat over sterrebeelden 

Taurus 
(de Stier) 

De Stier die in disse tied van etjaorrechtsboyen et sterrebeeld Orion opkomt, is een 
opvalend sterrebeeld ruit twie van de grootste steemhopen die we mit et blote oge 
zien kunnen. Et gaot hier om de Hyaden en de Plejaden. De Chaldeeën zaggen 
duzenden jaoren leden in dit sterrebeeld een bolle. Bollen wedden in de ooldhied 
vereerd as een symbool van vruchtberhied en kracht. De oolde Jegypteners vereer-
den de bolle Apis van Memphis, die as een reïnkernaosie van Osiris beschouwd 
wedde. De Grieken zaggen de Stier as de vermomde Zeus die verliefd wedde op de 
mooie Europa, dochter van Agenor, hij was keuning van Fenicië. Dit sterrebeeld 
dot oons dus herinneren an de echtelike ziedsprongen van de oppergod Zeus. 
Alpha Tauri-Aldebaran, oficomstig van Al-Dabaran, betekent 'begeleider' en is een 
reuzesteem die zes-en-dattig keer zo groot is as oonze zunne en hij staot vierenzes-
tig lochtj aor van oons of. Hij is mitien et oge van de Stier. 
M45, de Plejaden, vormen een populaire hope van steerns, waorvan de zeuven hel-
derste steems in de vorm van een waegen lieken te staon. De ofstaand is vuuftig 
lochtjaor. De Hyaden is ok een grote steernhoop en vormt de kop van de Stier op 
honderdvuuflig lochtjaor van oons. Dan is d'r nog de Ml, de mooie Krabnevel. Die 
nevel staot op etplak daor de Chinezen in etjaor 1054 eengrote ontploffing van een 
steen zaggen. Mit een 100 mm tilleskoop is de ovale gloed van disse nevel al te 
zien. 
Mochten disse onderwarpen over steernsjim ansp reken. marjim willen d'rnog wel 
wat meer over lezen, gao dan es naor een boekwinkel en koop bi jglieks de ~- 
gidsover Sterren Kijken. Ik weens jim plezierige decemberdaegen, een goed 
ni)jaor en tot een volgende keer! 

Joop van Lier 

ilerinnerings an de huushooldschoele van Berkoop 

De huushooldschoele van Berkoop was een hiel verschil mit de gewone legere 
schoele bij oom inNi'jberkoop. Deer zeej' gewoon 'hoj' tegen mekeer en ie gongen 
speulen. Ik had dr okhielemaole gien nocht an om naor Berkoop toe te gaon, mar ik 
was aenlik beveurrecht bij de meersten, want die mossen haost allemaole de boer 
op en en 't wat Ik weet etnietkrek meer, mar ik geleuf dat we ruit 'n drienend naor 
de huushooldschoele gongen. Mar doe we daor ankwarninen was et gien 'hoj' tegen 
mekeer, mar 'dag dames'... 
Et leren was wel mooi, behalven koken, daor von ik niks an. Zo mossen we op een 
keer pannekoeken bakken. Thuus keerde ik die mit een spachtel of mes omme, mar 
daor mos ie hhn omhogens gooien en zo ommekeren, dat die van mij kwam vet in 
etpietereuliestel terechte. Mien pannekoeke kon daorom mitien buten in de vuilnis-
bak aachter de schoele. 
NQjen he'k dr wel een protte leerd, al had ik dat daenk' ok van mien mem mitkregen, 
went die maekte ok van alles zels. Et eerste wat we maeken moesten was een witte 
schöllc en een blauwe kookjurk mit witte mesjetten en een witte kraege. Die jurk 
hadden we dan ok an mit koken. 
lenkeer in de weke gongen we naor de laandbouwschoele, naor meester Bosje. We 
kregen dan scheikundeles, daor von ik niks en, mar et laeste ure gongen we veur de 
schoele over de dielc Daor hadden we allemaol twie kleine tunegies; iene veur bloe-
men en iene veur gruunten en dat von ik prachtig mooi. 
Drie jaor hebben we naor de huushooldschoele geen. Nao die tied heb ik d'r nog een 
posien hennegaon; ik daer,ke van een peer uur in de weke om et ni'jen nog wat beter te 
leren. Laeterhe'kilc een hoop nut niien gaon, mar demeenskenbrochtendeni'jeri'je ok 
wel bij mij thuus. Now en dan moesten ze dan kommen om te passen as et goed zat en 
laeterwodde ethaeldenbetaeld, vanzels. 

A. Bloemhoff-Seinstra 
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We konnen wel snij kriegen, want de roggejokt me zo 
(Buil) 

sir 



3 

Middelfies tegen alderhaande kwaolties 

Goed oogwaeter is zowat koold waeter daor wat zoolt in oplost is. 

Af kalk in et oge kriegen, moej' dat d'r mit sukerwaeter uur 
was/een. 

Af neusverkooldhied veurkommen willen, moej' een glas waeter 
init een drup jodiumtinktuur opdrinken. 

Af liekewel al neusverkolen binnen is et opsnoeven van vasse melk 
deur de neuze een best middel. 

Tegen de griep kujje bescharmen deur op de nochteren maege 
zoveul meugelik appels te eten. 

Tegen hoesten en hieshied is et drinken van hiet sap van vleerbeien 
en brummels een goed middel. 

Tegen maegzoer helpt zuveringszoolt. Mar ok zoerkool of zoolten 
waeter wil wel helpen. 
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Ze hebben een sneue neuze haeld 
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Hij zicht d'r suterig uut 
(o.e. ongezond; Donkerbroek) 



Haesien-over en haesienjaegen 

Haesien-over is een bekend kienderspullegien dat op de meerste 
plakken in Stelling*arfok zo nimrod wodt. Kiender moe'n over aan-
dere kiender, die in een riegel veuroverbeugen staon, henne 
springen. De ruumte tussen die kiender moet vanzels groot genoeg 
wezen. Is et 'haesien' over alle kiender henne sprongen, dan moet et 
zels in de riegel veurover staon gao. El eerste kiend van de riegel 
mag dan weer springen. 
lii Blesdieke en Der Izzerd verstaon ze liekewel onder dit spullegien 
wat eers. Daor is et een soort tikspullegien waorbi'j de kiender over 
een veld lopen moeten mit de kaans om tikt te wodden. As een kiend 
tikt is, moet et helpen mit tikken. 
In Ni'jberkoop en Oosterwoolde wodt haesien-over ok wel hae-
sienjaegen nimrod. Mar op 'e Hoeve gaot et mit haesienjaegen juust 
om een hiel aander spullegien. Et is daor een soort pakspullegien, 
waorbi'j de hieltied een kiend pakt wodden moet en vervolgens naor 
een honk toe brocht wodt. 
Opmarkings en anvullings bin vanzels altied welkom bij de Stel-
lingwarver Schrieversronte in Berkoop, till. 0516-451108. 

De Veenpoolder onder Der Izzerd en Hooltwoolde 

De poolder wodde opricht in 1855 bij besluut van Dippeteerde Staotenvan 
Frieslaand. De poolderwarken veur dit gebied van 1140 bunder begonnen 
in 1857. Om et gebied kwarnmen dieken en et wodde veurzien van een 
ringvaort Twie schutshizen zorgden d'r veur dat et veren meugelilc bleef. 
Veur de bemaeling van de poolder wodden d'r drie wiendmeulen bouwd. 
Omdebi'j 1860 was dit warkldaor. Al gauw bleek liekewel dat de drie meu-
len de poolder niet dreuge holen konnen, mar et duurde nog tot 1901 
veurdat de meulen vervongen wodden deur een stoomgemael. Jan de Vries 
wodde doe de mulder van dit gemael. 
De dochter van De Vries, die heur jeugdherinnerings vaastelegde in een 
boek, schreef dat heur vader soms dag en naacht warken mos om de zaeke 
dri'jende te holen. D'r mos dus ok wel es hulpe kommen. Dat was dan Wes-
sel Visser van Ni'jhooltpae die zels een klein boerderi'jgien hadde en wel 
wat bijverdienen wol. Hij kwam dan aovens om zeuven ure en bleef tot ere 
morgens vauf ure. lii'j verdiende acht centen in et ure. 
Omdat de schipveert veul minder wodde, besleut et poolderbestuur in 1917 
om de schutsluus op te rumen. Daordeur was de poolder doe niet meer mit 
een schip te beriekea Om de boel nog beter regelen te kunnen wodde et 
stoomgemael in 1941 vervongen deur een elektrisch gemael. Et wodde 
plaetst in etzelde gebouw as waor ok et stoomgemael in zat mit de woning 
veur de mulder. In 1966 gong de poolder over in et grotere gehiel en wodde 
de geschiedenis wat de poolder zels angaot historie. 

Een bewarking van Jan Oosterhofsr wit Van Tilgrup tot Lemsterrijn deur 
Jelle Hagen, 1996. 



E.K. 17.39 

zaoterdag 	zundag 

1819 
december december 

weke 51 	 weke 51 

Glimmen as snij veur de zunne 
(De Fochtel) 

Begin van de winter 13.41 M.E.T. 
Zunne op 08.46, zunne onder 16.30 

maendag 
	

deensdag 

20 21 
december 
	

december 
weke 52 
	

weke 52 

Snij op 'e tule, geld in de bule 
(wodt wel zegd as et een betien sni jt en dekoenen lopen nog 
in et laand, dan moej'zejuust niet binnen zetten, zokke snij 
stelt niet vule veur en et voer veur de winter hoeft zo nog niet 

bruukt te wodden; Blesdielce) 



Vogelrij d 

Voge!rijd is de naeme van de basisschoele van De Fochtel. Uut de karkere-
kens van De Fochtel blielct dat d'r al in de achttiende ieuw een schoele was. 
Op een kaorte van Sybesz nut 1765 staot de antekening 'school'. Et plak is 
dan an de zuudkaante van de karke en et karkhof. Op de eerste kadastraole 
kaorte nut 1832 staot hij ok nog angeven. Neffens Oosterwijk (Notities uit 
de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, 1986) was disse 
schoele 14 voet lang en 10.5 voet bried (ongeveer 3 bij 4.5 m). In 1836 is 
dit schoelegien ofbreuken en is d'r een nije schoele bouwd op et plak daor 
die now nog staot (veur duzend gulden). Die schoele ston d'r tot omdebi'j 
1891. De schoele die doe bouwd wodde (veur f4849,00) staot d'r now nog. 
In 1960 wodde hij nog es grondig verbouwd. In meie 1991 wodde et hon-
derdjaorig bestaon vierd, mit een grote reünie in september. 
Wat et traktement van de schoelemeester angaot lezen we in de karkere-
kens over et jaor 1784: 'Ieder huisgezin, geeft 's jaarlijks tien stuivers, 
strekkende tot onderhoud der schoolmeester van dit Dorp, beginnende met 
den Jaare 1763, dog is eenigejaaren in verval geweest, derhalven heeft het 
jaar 1784 niet gerendeert.' In 1763 bin de pasteri'jegoederen verkocht, 
lichtkaans wodde de betaeling van de schoelemeester tot dat jaor uut de 
opbrengst van de pastoriegoederen bekostigd. 

(uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 4, De Fochtel, Otto de Vent, De 
Fochtel, 1991) 

NB: Dit boek, mit daorin et bovenstaonde stok, verscheen dus veurdat de 
ni'je schoele in De Fochtel bouwd wodde! 

Friespuzeltien 

Mit et onderstaonde puzeltien kuj' een mooi Stellingwarfs boekwin-
nen. Ie moe'n de oplossing dan wel veur 1 feberwaori 2005 opsturen 
an de Stellingwarver Schrieversronte. Et adres is: 'Willinge Prins-
straote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop. 
Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. In elk volgend woord kommen de let-
ters van et veurige en dr komt een ni'je letter bij. Om veur de pries in 
anmarking te kommen, hoeft alliend et onderste woord, dus de 
naeme van et Stellingwarver dörp, opstuurd te wodden. 

klinker 
ooldemaot 
de baarmoeder van een kiepe 
kleur 
leegmaeken 
verl. lied van glieden 
volksverhael 
van laeding veurzien wezen 
zien klachten uterende 
Stellingwarfs dörp 



woensdag 
	

donderdag 

22 23 
december 
	

december 
weke 52 
	

weke 52 

Hef' een snoek vongen? 
(wodt wel zegd tegen iene die mEt natte voeten ofbienen 

thuus komt; Makkinge, Nijhooltpae) 

Eerste Kastdag 

Vn jdag 	zaoterdag 

24 25 
december 
	

december 
weke 52 
	

weke 52 

 

Et is net een kastboom, die hoolt van sier, heur! 
(die smukt heur nogal op; De Hoeve) 

IIs 



Kienderspullegien 

Et onderstaonde lietien is oons indertied opgeven deur een infer-
maant veur et Stellingwarfs Woordeboek uut Ni'jtriene. Et wodde 
zongen as de kiender in een lange riegel naost mekaander, dwas over 
de weg, mekeer bij de haand, naor schoele leupen. As et lietien ofio-
pen was gong de buterste naor veuren. Dat gong mar deur, tot ze 
allemaol een keer een beurt had hadden. 

Lange, lange riegel 
Twintig in de spiegel 
Dattig in de ommegang 
Veertig is de riegel lang. 

Wie vanjim kent dit nog of misschien bek een betien aanders? Mis-
schien kennen jim alderdeegst een oold spullegien of lietien dat hier 
in Stellingwarf vroeger een protte speuld of zongen is en dat niet in 
disse kelinder beschreven wodde. Mit al jim opmarkings en anvul-
lings daorover kun jim terechte bij de mitwarkers van de ofdieling 
Woordeboek van de Stellingwarver Schrieversronte, til!. 0516-
451108. 

Kastfeest 

Bij oons was de karke van Hooltpae, die rond 1540 bouwd is, eerst een 
roomse, mar van ongeveer 1580 of is et een protestaanse. De toren van de 
karke is dr laeter tegen anbouwd en is zeuvendattig meter hoge. De toren 
hadde twie luudidokken, mar iene is dr in de Twiede Wereldoorlog nut-
Meld deur de Duutsers. 
Eerder was dr in de karke elke zundag zundagschoele, morgens of middags. 
D'r gong in die tied een hiele koppel kiender henne. Inmien tied hadde domi-
nee Hofstee de leiding, hij was doe al niet zo jong meet Hij was hier 
predikaam van ongeveer 1890 tot 1940 an toe. Ik herinner me nog dat hij een 
snoren eenwitte sikhadde. Etwasnoga! eenzunigekerel, marmit etkastfeest 
was hi'j slimrejaol. ELkkiendkreegeenweerdevolkedo, snoep enpoeiermelk 
onder de grote kastboom, die in et aende van de karke ston, mit de kiender dr 
ommetoe. Et lied van 'De herdertjes kwamen bij nachte' mossen wij allegere 
luudkeels zingen en dan geneuten dominee en de vrouw zichtber. 
De echte keerzen en et koolde vuurwark, zoas ze doe zeden, wodde ansteu-
ken deur twie bejaorde mannen; Ganit Oosterhof en Sjoerd Weerman. Zij 
hadden lange stokken bij heur, iene mit een branende keerze en iene mit 
een natte vodde. Et gebeurde nog wel es dat d'r een klein braantien kwam in 
zoe'n grote kastboom. Daor was dan die natte vodde veui die now en dan in 
een emmer mit waeter dompeld wodde. 
Zundags nao et kastfeest vreugen wij dominee om keerzen die half 
opbraand weren. Die deden we dan in de kerbied!anteern en hadden wij as 
jongen ok locht an de fiets. 

Koop Gorte 



Twiede Kastdag 
V.M. 16.06 

zundag 

26 
december 

weke 52 

maendag 

27 
december 

weke 53 

Ik en de snok gongen over et meer 
De snok bleef weg en ik kwam weer 

(de lijk, Nitriene) 

2oo4 

j:Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 
Onneuzele Kiender (r.k.:) 

1 deensdag 

28 
decembÉr 

weke 53 

woensdag 

29 
december 

weke 53 

Een spoek van veerof is altied maller as van dichtebi/ 
(wodt wel es zegd van iene die laeter mit bliekt te valen; 

Buil) 



Et loden van de klokke 

Deur de ieuwenhenne wodt d'r al gebruuk maekt van luudkiokken om 
meensken berichten deur te geven. Dat gebeurt bQjglieks vandaege-
de-dag nog in een hieleboel dörpen en steden om weten te laoten hoe 
laete as 't is. In vroeger daegen wodden die klokken liekewel vule 
meer bruukt as now. As d'r bi'jglieks onraod was, of as d?r een netuur-
ramp an ston te kommen, dan wodden de klokken luded. Butendat 
wodde de klokke hier in Stellingwarfbruukt as d'r iene wegraekt was. 
De klokke wodde dan klept, de luder sleug dan de klepel tegen de 
kaante van de klokke. An ethoe vaeke ende tussenpozen van dat klep-
pen koj' begriepen as d'r een man, vrouw ofkiendwegraektwas. Now 
verschilden die petronen van et kleppen vaeks van dörp tot dörp. Dat 
hadde vairzels ok mit et tal klokken te maeken. 
Een laeste veurbeeld van et bruken van een klokke in disse streken is 
'et oolde jaor uutluden'. In verschillende d&pen gongen meensken 
rond half twaelf naachs naor, meerstal de klokkestoel, om daor as 
eerste om twaelf ure et ooldejaor nut te Inden. 

Meer over et kleppen en verluden én over klokkestoelen is te lezen in 
et boek Klokkestoelen van Stellingwarf van Sietske Bloemhoif 
(Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1988). 

Een rappe tocht 

Et wintert niet, et is gien haast, 
et is wat tussenbeiden, 
etpeerd dat wil, toch hoolt de boer 
him strakker an de leide. 
't Weer is grauw, et vrôst een graad, 
zo ienzem staan de hekken, 
etpeerd dat snoft, een aosemwolke, 
et zal de karre muuizem trekken. 
De locht is gries, 't aend' van 'tjaor 
dattig staot op 'e kelinder 
een waarme stal mit huj en stro, 
een volle voerbak waacht daar ginder. 
Een kri7e dwaelt, zuukt zien gerak 
op greiden en biy stille muren, 
de boer spant uut, nog iene stap: 
nao warkersp licht de waarme uren. 
Een dichte locht, een rustendpeerd, 
de boer strikt deur zien grieze haoren; 
een rappe tocht, de tiedverweert, 
...de cirkelgang van jaoren. 
Harmen Houtman 
(nut: Veur de vorm, gedichten en liedteksten, Hannen Houtman, Et Vene, 
1994) 



OoldejaorSaOVCfld 

donderdag 

30 
december 

weke 53  

.,. __I vn juag 

31 
december 

weke 53 

Dat is een rere euliekoeke 
(een vremd persoon; Lan gedieke) 

Zegen in 'tni'jjaor! 

En veul gelok in 't ni'jejaor weensken wij jim vanzels allegere! Wij hopen 
dat jim et oflopenjaor weer eenboel genoegen en plezier had hebben van 
disse Stellingwarver Spreukekelinder.. 0k veur et kominende jaor ligt d'r 
vanzels weer iene klaor en een boel van jim hebben die misschien al in 
huus. 
Op dit laeste blattien van disse kelinder kun jim nog wat aorige gezegden 
en uutdrokkings mit et woord 'zegen' lezen. Die spreukies kommen alle-
gere nut diel viere van et Stellingwarfs Woordeboek: 
Meiregen brengtzegen (opgeven deur infennaanten nut Langedieke). 
De zegen van Jan Freriks, mit nijjaor een bossien wottels mit laank lof 
(Oosterwoolde). 
Kiender is een zegen des Heren, mar ze holenje de noppen van de kleren 
(Steggerde, Hooltpae). 
Zegen in 't nijjaor/Wij'mi 7 wat geven/Dan hoop ikdaj'lang leven/Wij mij 
niks geven/Dan hoop ik datje depotten en de pannen an de kont vaastekle- 
Ven. Dit wodde vroeger zongen of opzegd deur de Hiddekaampers nut 
Oosterwoolde, die an et begin van et nijejaor mit eenkussensloop langs de 
huzen gongen om daor een beloning in te kriegen veur heurni5jaorsweens. 
De zegen mit kriegen (Buil; hopen dat et goed gaon zal, bi'jglieks een ni'je 
baene). 
Gelok-zegen-in-de-bripot (Ni'jberkoop; mit een boel gelok) Now, op 
hoop van zegen dan mar datjim én wij dat allegere hebben zullen in 2005! 

Jan Oosterhof Joop Oosterhof Sietske Bloem hoff 


