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Niljaorsdag 
Vostmaond 

deensdag 

1 
jannewaori week 1 

woensdag 

2 
j annewaori 

(VWR 

Gelokkig bin de meensken 
die mit een betien tevreden binnen 

(Donkerbroek) 

7<008 

donderdag 	vn.,jdag 

3 4 
jannewaoni week  jannewaori 

't Was net bi) et wallegien langes 
(et kon krek deur de beugel; Span ge) 



Gelokkig ni'jjaor! 

Dat weensken wejim allegere weer toe an et begin van disse ni'je Stellingwarver Spreu-
kekelinder! We hopen vanzels dat et bekieken en lezen van alle blatties daor een klein 
betien toe bi'jdregen zal. 
Veur dit jaor is d'r weer van een flink tal meensken ni'j wark opneumen. Et gaot om wark 
van Roely Bakker (gedichten), Klaas Boersma (kotte verhaelen, riempies en gezegden), 
IJbe Duursma (historische vertellegies), Thijs van Galen (roofvoegels), Martha 
Hoekstra (verhaelties), Harmen Houtman (gedichten), Henk Jager (vissen, insekten en 
amfibieën), Kees Koopstra (vertellegies), Jan Oosterhof (tekenings Piere en Slakke, 
gedichten) en Sjoukje Oosterloo (kotte verhaelen). Bij de stokkies van Henk Jager 
staon de hieltied tussen haokies ofkottings angeven. Et gaot daorbi'j om de ofkottings 
van de naemen van de dörpen daor de benaemings die in et stokkien nuumd wodden, 
optekend binnen. 
Behalven et wark van de hier net nuumde schrievers zorgde de redaktie zels ok veur 
bi'jdregen. Zo zette Annie Dedden een flink tal kuiers en fietstochten uut, en veurzag die 
butendat van aachtergrondinfermaosie, wiels Sietske Bloemhoif o.e. veur de puzelties 
en foto's zorgde. 
Naost alle ni'je wark wodde d'r ok aorig materiaol uut bestaonde, mar wat minder 
bekende, Stellingwarver boeken en tiedschriften zocht en in de kelinder opneumen. 
Op de veurkaante van de blatties staon, krek as altied, spreukies, gezegden en riempies 
die allegere uut et Stellingwarfs Woordeboek zocht binnen. 0k op sommige aachter-
kaanten is aorig materiaol uut datzelde woordeboek te vienen. 
Veurig jaor begonnen we veur et eerst mit een fotowedstried. Veur dit jaor hebben we 
weer zoe' n wedstried klaormaekt. In elke maond vienen jim een foto van een biezunder 
plakkien, een bouwwark of alderdeegst een beeld. Alle twaelf foto's bin maekt in de 
Stellingwarven, altied zichtber vanof de weg. Et gaot ok now weer om zesse uut Oost- en 
zesse uut West-Stellingwarf. Bij elke foto staot een vraoge die jim beantwoorden moe-
ten, temeensen as jim an de wedstried mitdoen willen! Hoe alles percies in zien wark 
gaot, lezen jim een aentien veerderop in disse kelinder. 
Wij weenskenjim hiel vule plezier mit de Stellingwarver Spreukekelinder 2008! 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff 

De eerste Stellingwarver riempies 

Veur zoveer bekend is et onderstaonde gedicht iene van de vuuf eer-

ste in schriftelik Stellingwarfs. Alle vufe bin ze plaetst in de Friesche 

Volksalmenak. Veur ere Oost-Nederlaanse streektaelen ligt vaeke et 

beginpunt ok bi'j zoksoorte almenakken. 

De gedichten bin van S.L. Brug, een schoelemeester, die o.e. in Kou-
dum an schoele ston. 

De belaôden Aôren 

En aôdlik jonge heer zag rogge op è akker staôn, 
Waôrvan veule aôren regt naôr zin en wolken rezen. 
'0!' sprak hy: 'wat is dat toch overheèrlik graôn: 
't Zal staarker wis as ginder 't kroemgebeu gen wezen.' 
'Nee,' anrwaôrdt hem en lompe boerejon gen; 
'Die regte aôren maeken trotse bokkesprongen, 
En dreâg gen niks in 't heufd, as mennig aôdlik heèr; 
Maôr de aândre rogge biagt zoo zwaôr belaôden neer' 

(Friesche Volksalmenak 1846, 1 lejaorgang,  Sneek, 1845, blz. 155) 



Zunne op 08.47, zunne onder 16.42 

zaoterdag 

5 
jannewaori week 1 

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

zundag 

:ei 
jannewaori 

rç' 

Dat wufien het nogal wat majem an 't gat 
(die verbeelt heur nogal wat; Scharpenzeel) 

Ni'je Maone 12.37 

maendag 
	

deensdag 

7 
	[.1 

jannewaori week 2 jannewaori 

* 	rv 
Hij kon alles bruken wat naegellos was 

(stelen; Makkinge) 

JK 
2<008 



Sjoukje Oosterloo 

Haandel 

Franke het een vrachtriedersbedrief, alliend veur dieren. Aovens, en ok 
somstieden bij naacht, komt hij bij de boeren om vee in te laeden, om d'r 
de ere morgen mit naor de mark te gaon. Op de weerommereize van de 
mark naor huus nemt hi'j weer koenen en schaopen mit, die hij weer veur 
een boer anschaft het. Zodoende is hij van de vroege morgen tot aovens 
laete mit zien veeriederi'je onderwegens. 
Boer Haanstra hadde an Franke odders geven om es veur him op de mark 
rond te kieken as d'r ok wat beste legkiepen in de haandel weren. Nao een 
peer weken wodden d'r een stokmennig geschikte kiepen op de mark te 
koop anbeuden. Nao wat haantienbakken kocht Franke tien kiepen en ree 
d'r middags mit naor Haanstra zien boerkeri'je. 
Haanstra die de veewaegen al ankommen zien hadde, ston al bi'j de baan-
derdeuren te waachten. Doe Franke de kleppe van de waegen naor beneden 
dee kon hij zien ogen niet geleuven. D'r zatten mar twie kiepen meer in de 
veewaegen. Boer Haanstra keek mal op dat Franke mar twie kiepen bij 
him hadde. Votdaolik zaggen de beide mannen dat d'r een plaanke an de 
ziedkaante uut de waegen losrammeld was. 'Ik hadde tien legkiepen veurje 
kocht, mar achte hebben de bienen neumen deur de losrammelde plaanke,' 
stelde Franke nochter vaaste. 
'Waor meugen die ere achte dan wel bleven wezen?' vreug Haanstra him of. 
'Ik weet et niet, mar ze kommen niet wied, omreden ik de vrachtbrief in de 
buse heb en ze dus niet weten waor as ze henne moeten,' was Franke zien 
dreuge bescheid. 

Koold, hen??! 

Et vröst dat et kraekt 
mien oren bin koold 

et sni'jt en et ieselt 
ze strujjen mit zoolt. 

Een sjaal om 'e nekke 
een waant en een waant 

een peer extra sokken 
't is koold in 't laand. 

Een trui, graeg de dikste 
een musse van wou' 

een duffelse jekker 
de kachel op 'vol'. 

De sjaal die wodt Wit 
an de haansken zit ies 

want dit is de winter 
en dit is zien pries. 

Mar... 
we bin 't haost vergeten 

we weten 't niet meer 
want waor bin de winters 

en waor 't koolde weer? 

Harmen Houtman 



Islamitisch ni'jjaor (1429) 

woensdag donderdag 

10 
jannewaori week  jannewaori 

a 
Dat kleine ventien gruuit as een koestat onderuut 

(gruuit niet hadde, wodt niet hadde groter; 
De Blesse, Peperge) 

wly) 	 Z008 

Zurine op 08.44, zunne onder 16.52 

e, vn jdag 	zaoterdag 

11 12 
jannewaori week2 jannewaori 

4I 
Et is jow toch niet in de panne sleugen 

(ie bin toch wel goed bi 'j  je heufd; 
Der Izzerd, Ni 'jberkoop, Makkinge) 



Henk J. Jager 

Baars 

De naeme van de roofvis is baors, baos (El), stiekelbaos of stiekel-
baors (1, hj: Nw). 
De baors is goed uutrust. Et dier het naemelik niet alliend een stieke-
lige roggevinne, mar ok een slim scharp kieuwedeksel. De baors 
huust in alderhaande soorten waeters. Et is liekewel gien vis van slo-
den. Grote baorzen, dat bin goenend van meer as twintig centimeter, 
leven aanders as heur kleine soortgenoten. De kleinen zwemmen in 
grote groepen dichte bij de kaante langes en bekonkereren mekaan-
der fel. Riegelmaotig bin d'r meerdere die toegelieke een prooi 
pakken willen. Dat ze moe'n wel vlogge toehappen. Vandaor daj' al 
gauw een boel kleinties vangen kunnen. Dat lokt et beste af mit pie-
ren dichte bij de kaante langes visken. 
De grote baorzen zunderen heur of in et roeme water en leven et 
meerst van vis. Bij et 'slepend' visken zwemmen ze vaeke et 
(keunst)aos aachternao. Dat ze bin minder happig wodden as doe ze 
klein weren. Soms hapt een grote baors wel toe as et aos even vlog-
ger deur et waeter haeld wodt. Vandaege-de-dag is d'r niet (meer) 
zovule grote baors. Meugelik bekonkereert de snoekbaors ze? 
Af bi'j een baors de roggegraot d'r uuthaelen, bin zoe'n betien alle 
graoten vot. Vervolgens kan de vis goed smaeken. 
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zundag 	maendag 

1314 
jannewaori „k 213  jannewaori 

S 
Et bin van die pinkebollen, 

ze zitten aachter alle meiden an 

(opscheuten jongen die zowat alle inaegies perberen 

te versieren; Oosterwoolde) 

Eerste Kerlier (maone) 20.46 

deensdag 	woensdag 

15 16 
jannewaori week3 jannewaori 

Die scheut zo et t 

(et waeter; De Mien 

najem in 

te, Span ge) 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Scharpenzeel komt et volgende zeggien: 

Die vrouw van Lute Busman 
Die stak de laampe an 
Mar ze had d'r gien verstaand van 
En doe kwam d'r braand van 

Uut De Hoeve komt: 

Janneman het 't gat verbraand, 
midden in de winter 
Doe ging hij naor de dokter toe 
Mit zien blote stinker 

Klaas Boersma 

Vroeg op 

Een oolde haene zag morgens al om kwat veur zeuven 
een stok of wat van zien neven, deur een poelier etaleren. 
Zo vroeg al, hij kon et haost niet geleuven, 
en mompelde: 'Tjonge-jonge, die bin vroeg uut de veren.' 



Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

donderdag 	vn
,
jdag 

17 18 
jannewaori week3  jannewaori 

Ik wol d'r dood niet tegen de mure zitten 
(zoe'n hekel he'k an dat plak; Np) 

2<008 

Zunne op 08.38, zunne onder 17.03 
	

Septuagesima 

zaoterdag 	zundag 

19 20 
jannewaori k3 jannewaori 

Jene 't murg uut de bonken haelen 
(iene financieel slim benaodielen, bedonderen; 

Berkoop, Noordwoolde, Scharpenzeel) 



Oolden, appat volk 

Eerst zeuren zejow 
de kop haost mal 
opdaj' now mar es praoten 
Zo rap et gaot 
moe'njow dan al 
jow eerste woorties heuren laoten 

En doej' dan graeg 
wat as zi'j willen, 
ja 't is eins niet te snappen, 
dan heur ie daegs: 
wees now es stille 
want eers dan krieg ie klappen! 

Jan Oosterhofjr. 

Puzeltien 

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 d'r komt een ni'je letter bi'j. 

• mitklinker 

• . 	 lidwoord 

• . . 	 verzorgd 

• . . . 	 tegenovergestelde van 'wel' 

vervoeging van 'lienen' 

stekkien 

brotien 

dom maegien? 

De oplossing komt mii' een posien op de webstee www.stelling-
warfs.nl. 



Volle Maone 14.35 

maendag 
	

deensdag 

21 22 
jannewaori week  jannewaori 

Hij had d'r een hoge musse van op 
(hi 'j  verwaachtte d'r vule van; Blesdieke, Ni 'jhooltpae) 

2008 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
jannewaori week  jannewaori 

9k 
Mit riemen en dichten kuj't gat oplichten 

(De Fochtel) 

2008 



Thijs van Galen 

Roofvoegels 

De Warkgroep Roofvoegels Nederlaand (W.R.N.) is een laandelike 
warkgroep die in 1982 opricht is om een aende te maeken an de ver-
volging van roofvoegels. Onderzuuk naor roofvoegels nemt 
daorbi'j binnen de bescharming en veurlochting een groot plak in. 
Kennis over de leefwieze en de meniere van bruden is daorveur 
onmisber. De W.R.N. wodt dreugen deur honderden vri'jwilligers 
deur et hiele laand. 
Roofvoegels hebben heur naeme niet mit. 'Roven' is ommes een 
negatief begrip. Vroeger wodde docht dat roofvoegels een bedrei-
ging vormden veur aandere dieren. Et opeten van et iene dier deur et 
aandere is liekewel neudig om in leven te blieven. Veur de prooidie-
ren is et mar iene van de veule doodsoorzaeken, en zeker niet de 
belangriekste. Deur tejaegen vervullen roofvoegels een belangrieke 
rolle in de netuur (selektie). 
Alle roofvoegels bin sund 1941 wettelik beschaarmd. Toch hebben 
roofvoegels et in Nederlaand zwaorte verduren. Jaorliks wo'nd'rhon-
derden opzettelik ofmaekt. Daomaost wo'n d'r honderden nusten 
verstoord, soms uut onwetendhied, mar meerstal is d'r spraoke van 
'eigenbelang'. Et wodt de dieren kwaolik neumen dat ze, naost moezen 
en insekten, okjaegen op weidevoegels, knienen, fesanten en doeven. 

Fotowedstried 

Op et twiede blattien nuumden we al even de blatties mit foto's. Elke 
maond kommen jim in disse kelinder een blattien tegen mit een foto. 
Daor staot alle keren een vraoge bi'j waor de foto maekt is of wat d'r 
op te zien is. Alle foto's bin maekt in de Stellingwarven, en omjim een 
hiel klein betien op weg te helpen: zesse d'r van bin in Oost-Stelling- 
warfneumen en zesse in West-Stellingwarf. Butendat bin alle plakkies 
van de weg of te zien. Jederiene kan daoromme an disse fotowedstried 
mitdoen, jong of oold, sportief op 'e fiets of noflik in de auto. 
Om an de wedstried mit te doen, moej' alle twaelf oplossings an et 
aende van et jaor opsturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, 
Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop. Uut de 
goeie oplossings wo'n drie winners lot, en die kriegen alledrie een 
prachtig pakket mit Stellingwarver boeken! Stel now daj' an ien of 
twie oplossings twiefelen, stuur ze dan toch allemaole veur 15 jan-
newaori 2009 op. Et kan ommes wezen dat d'r hielemaole gien 
inzenders mit twaelf goeie oplossings binnen, en dan kommen de 
drie beste inzendings in anmarking veur de priezen! 
Op et volgende blattien staot de eerste foto. We weenskenjim weer 
hiel vule plezier mit oonze fotowedstried! 



Zunne op 08.29, zunne onder 17.15 

vn pdag 	zaoterdag 

25 26 
jannewaori week4 jannewaori 

Overdaod is altied verkeerd, 
behalven bi'j dielcen en dammen 

(Donkerbroek) 

a 

zundag 	maendag 

27 28 
jannewaori week 4/5 jannewaori 

Et komt allemaol op zien pochel daele 
(hij moet et allemaol mar doen; Berkoop) 

Z008 



In welk plak kuj' disse brogge vienen? 

Henk J. Jager 

Regenworm (1) 

De naeme van et diertien ispiere,pierem(s) (Dho, Diz, 01-Nl, Op, Wol, ho: 
Np, n: Np) of worm. Op grond van de kleur wo'n ok een wittige zaandpiere 
(hj: Nw) en een rooie piere (Nw) onderscheiden. En een bepaold soort 
grote piere wodt regenpiere (Bu, Dhau, Np, Obk, Wol) of dauwpiere (hj: 
Nw) nuumd. 
De piere greeft al vretende. Et dier krigt daoromme et meerst grond binnen. 
Hi'j haelt daor verrot materiaol uut dat et meerst van plaanten ofkomstig is. 
Om an voldoende rottend materiaol te kommen trekt et dier naachs dielen 
van plaanten de hollegies in. Dat kan bij glieks et ofmi'jde grös wezen of et 
blad dat van de plaanten ofvalen is. Et binnentrokken materiaol wodt eerst 
veurverteerd deur sappen uut de mond. Ok vret et dier wel stront en dooie 
dieren. Mit disse wieze van leven kan de piere de grond goed vruchtber 
holen. Op grond waor gien piere leven kan hoopt et ofvalen blad him op. 
Dat is o. e. et geval in iekenbos en op 'e heide: daor bin de omstanigheden 
vusen te zoer veur et dier. 
Mit een piere an de haoke kun alderhaande soorten vis vongen wodden. 
Van dat is et een meraokels best aos.Vandaege-de-dag kun in de viswinkel 
speciaol kweekte pieren kocht wodden, mar de dierties kun ok buten zocht 
wodden. De meerst gangbere wieze is et zonuumde pierestikken. Daorbi'j 
wodt een griepe de grond in steuken en bi'j et haandvat henneweer beweu-
gen. Deur et trillen in de grond kommen de pieren boven. Ze doen dat om an 
mollen te ontkommen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Laetste Kertier (maone) 06.03 

deensdag 	woensdag 

29 30 
j annewaori week  jannewaori 

»t 

Pik en teer en tarpentien 
Smeer dat mar op je pocheltien 

(Lan gedieke) 

V 	 2<008 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 	 Dujmaond 

. 
donderdag 	vn,jdag 

31 1 
jannewaori week  feberwaori 

»t 
Bi'j die baos bi'j' niet mit pochelen klaor, 

daor moej' de pochel d'r opzetten 
(bill die baos moej' slim hadde warken; Scharpenzeel) 



Henk J. Jager 

Regenworm (2) 

Een aandere meniere is et pierezuken mit de zaklanteern. Daormit kun 
naachs in et grös grote pieren vunnen wodden. Dan ligt de regenpiere 
op 'e grond. Daorbi'j lat et dier zien aachterste meerstal in et hollegien 
zitten, zodat hij bij onraod gauw weer ondergroons gaon kan, wat 
raozendvlogge gebeuren kan. Et locht van de lanteern markt de piere 
niet op, mar zwaore voetstappen des te gauwer. Daoromme moej' hiel 
veurzichtigan lopen gaon. 0k moet de piere vlogge oppakt wodden, 
want aanders kriej' him niet hiel de grond uut. De regenpieren bin een 
stok groter as de pieren die bij etpierestikken vongen wodden. Okbin 
ze hiel geschikt veur et visken op aol, waoronder poeren. 
Vroeger mochten de schoelejongen graeg iene een piere anhissen: 
iene bange maeken deur him of heur een piere veur te holen. Ok 
douwden ze wel es iene een piere in de bek. Dan mos diegene om wat 
lekkers te kriegen de ogen dichte holen en de mond los doen... 
Vandaege-de-dag zit de piere et meerst in grösvelden waor nao et 
mi'jen et grös liggen blift. Bi'j de boeren in et laand is et liekewel 
een stok minder mit de pieren wodden. Dat komt onder aanderen 
deur et uut et gebruuk raeken van de roege dong, et riegelmaotig 
scheuren van et gröslaand en deur mit zwaore mesienen de grond 
stief te rieden. 

Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Op 2 feberwaori gooiden we, as we de kaans kregen, mekeer de 
pette of musse of, en dan zeden we 'Lichtmis' (Berkoop, Buil, De 
Haule, Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Ni 'jtriene) 

As de leeuwerik veur Lichtmis stijgt, is dat een slecht teken veur 

et weer (Spange) 

Uut De Hoeve komt: 

Mit Lichtmis helder 
De boer in de kelder 
Lichtmis donker 
De boer (wodt) een jonker 

En De Blesse en Peperge kennen: 

Lichtmis klaor 
Wodt een goed bi'jejaor 
Lichtmis donker 
Dan wodt de boer een jonker 



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

zaoterdag 	zundag 

feberwaori week  feberwaori 

Jene niet in de rekening hebben 
(iene niet inittellen, him links liggen laoten; 

Noordwoolde) 

2008 

Vastenaovend 

maendag 	deensdag 

4 5 
feberwaori week  feberwaori 

4 
Et wodt as dat ik in de reken hadde 
(zoas ik verwaachtte; Oosterwoolde) 

2008 	 PIN 



De maone 

't Is naacht en 't is duuster 
et gerdien is een aentien eupen, 

d'r is stillegies een straole 
maonelocht naor binnen kreupen. 

Zo vremd, haost 'n sprokien, 
ik lig wat dromerig te kieken, 

mien kaemertien veraandert, 
wat kan zoks wonderlik lieken. 

Kikt hij me vraogend an, 
wil die maone me wat zeggen, 

ik bin wakker en ik daenke: 
het hij wat uut te leggen? 

Mar zwiegend blft hij straolen, 
en verlocht mien wollen deken, 

en nao een half uurtien vesite 
het hij mien slaop-gezicht bekeken. 

Zachies gaot hij veerder 
en dan zie 'k him haost niet meer, 

mar morgen, as hij kleiner is, 
zocht hij me vast en zeker weer... 

Harmen Houtman 

Sjoukje Oosterloo 

Uut et ritme (1) 

Bram ridt al jaoren op een taxibussien, waormit hij morgens schoelekiender 
van heur huus ophaelt en naor schoele brengt. Middags maekt hij etzelde rit-
tien, mar dan bek eersomme, zo kommen de kiender weer veilig bij heur 
oolden thuus. 
Bram is een vrolike kerel en dot fluitende zien wark. Hij kan ommeraek mit et 
jonge volkien wodden, en de kiender op heur beurt bin Ok hatstikke wies mit 
Bram. Mittenneer lacht de jeugd onderwegens hiel wat of om de grappen die 
Bram mit heur maekt. Bram zien wil is wet veur de kiender, daor kan gien heit 
of mem tegenop. 
Bram het aorig wat tegenslaegen te verduren had in zien leven, mar dat hij' niet 
an him marken. Zien vrouw was nog hiel jong doe ze uut de tied raekt is, zo bleef 
Bram mit twie jonge kiender aachter. Et is veur een man alliend een zwaore 
opgaove om te zorgen dat d'r brood op 'e plaanke komt en dan moej' onderwiels 
ok nog twie kiender grootbrengen. Liekewel, deur alderhaande tegenslaegen lat 
Bram him niet verkatsen, hi'j slat him d'r aorig goed deurhenne. Iedere morgen 
komt hij lieke goed op schik de kiender weer van huus haelen mit et taxibussien. 
Nao een stokmennig jaoren alliend west te wezen, lopt Bram een aorig vrom-
mes tegen 't lief, en van stonde of an zicht hij et leven weer van de zunnige 
kaante. Op een daansaovend veur allienstaonden het hij Fientje troffen en et 
klikte votdaolik tussen heur beidend. Butendat bliekt ok nog dat ze beide 
ommeraek van daansen holen. Et liekt bek as droom ik, zo mooi is et leven 
now weer, daenkt Bram bi'j himzels as hij aovens, nao een drokke dag, bij de 
kachel in zien miemeraosies verdiept zit. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Aswoensdag (r.k.) 	 Ni'je Maone 04.45 

woensdag donderdag 

6 7 
feberwaori week  feberwaori 

Hoe meet aj' d'r in reuren, hoe meer et stinkt 
(ie moe'n .1e  d'r niet te vule mit bemuuien; Ni'Jtriene) 

Z008 

Zunne op 08.07, zunne onder 17.41 

S, vn jdag zaoterdag 

feberwaori week 6 feberwaori 

Et ridt him van de duvel 
(hij wodt slim kwaod; De Haule) 



Sjoukje Oosterloo 

Uut et ritme (2) 

Zo wodt et gewoonte dat Fientje en Bram iedere zundagaovend uut daan-
sen gaon. Waor as ok mar een daansaovend is, zi'j bin mit 'n beidend van de 
perti'j. De ere maendagmorgen is Bram dan weer persent om 'zien kiender' 
zoas hi'j ze nuumt, weer in zien bussien te laeden. 
Now dot et geval him veur dat Bram en Fientje in plaets van op zundagao-
vend, een keer op zaoterdagaovend te daansen gaon. Ze hebben et die 
aovend nogal laete maekt, en zodoende zet Bram de wekker op oflopen as 
hi'j op bedde giet. De ere morgen gaot Bram op dezelde tied as aanders, mit 
et bussien d'r op uut om zien kiender van huus te haelen. 
Vremd, daenkt hi'j as hi'j bi'j zien eerste idaanties veur de deure staot. 
Vremd, eers staon ze altied al klaor an de weg as hi'j komt. As d'r op zien bel-
len gien beweginge in 't spul komt aachter de deure, drokt Bram nog max es 
op de lewaaischopper. Een hottien laeter klept de brievebusse en een kiender-
stemme vragt: 'Wie is daor?' 'Ik bin et, Bram! Kom, jim moe'n opschieten, 
eers kommen we te laete bi'j schoele,' ropt hi'j deur de brievebusse. 
Opni'j heurt hi'j de kienderstemme: 'Bram, wi'j hoeven niet naor schoele, 
't is vandaegeja zundag!' 
Och heerken ja, 't is ok zo, komt Bram in 't zin. Daor heb ik nooit bi'j stil-
lestaon. Hi'j springt aachter et stuur van zien bussien en rap maekt hi'j dat 
hi'j vot komt. Mit een rotgang jacht hi'j op huus an, wiels hi'j op himzels 
foetert: 'Verdorie, vanwegens die daanseri'je op zaoterdagaovend bin 'k 
hielendal uut mien ritme.' 

Henk J. Jager 

Modderkruiper 

De naeme van de vis is aolpieper (Db, Dfo, Dhau, Diz, El, Ld, Ma, Nbk, 
Np, 0w, Spa, Wol, n), aolepieper (Dfo),piepaol (Bu, Np, Obk, 01, Pe-Dbl, 
Ste, n), mierkaol (n: 01), modderaol (verspr.), modderkroeper (verspr.), 
modderkruper (WH) ofpoetaol(Nbk, 0w, Wol). 
De aolpieper het een veurkeur veur waeters waor een dikke modderlaoge in 
zit. Et dier wodt daoromme bek liekegoed modderaol as modderkroeper 
nuumd. Bi'j naacht zuukt de aolpieper de onderwaeterbojem of naor wae-
terdierties. Overdag verbargt hi'j him daorentegen in de modderbojem, 
daor de leefomstanigheden aarm an zuurstof binnen. Hier bruukt et dier 
alderdeegst zien daarm veur de aosemhaeling. Bi'jtieden zwemt hi'j naor 
de oppervlakte om wat locht in te slokken. Mit fluitend klinkende scheten 
lat hi'j die weer vri'jkommen. De naemen aolpieper, piepaol en mierkaol 
(mierken is klaegelik piepen, aemelen) verwiezen hier naor. De aolpieper 
wodt onrustig van een vlogge veraandering van lochtdrok en wodde daor-
omme wei as weerwikker in een (weck)flesse huilen. Ai' dan zaggen dat de 
vis onrustig wodde, was dat een teken dat d'r aander weer op til kwam. In 
de modder overleeft de aolpieper ok een tiedelik dreugevalen. Vroeger zag-
gen ze bi'jglieks wel es aolpiepers bi'j et uutspitten van drinkerskoeien. 
Deur dejaoren henne wodde zoe' n koele de hieltied ondieper deur de mod-
der die d'r inkwam. Hierdeur vul hi'j vlogger dreuge bi'j waarm weer. 
Gebeurde dat, dan mos de modder d'r weer uutspit wodden, waorbi'j d'r 
soms verscheidene aolpiepers stokkend steuken wodden. 



zundag 	maendag 

10 11 
feberwaori week 6/7 feberwaori 

Ik bin hielemaole van de riebel 
(uw' mien gewone doen; Blesdieke) 

deensdag 	woensdag 

12 13H 
feberwaori week 7 feberwaori 

k 4,10 

Van aandermans leer is et best riemesnieden 
(Scharpenzeel) 
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Spreuken en zeggies van Klaas Boersma 

* Geld dreugt gien traonen 

* Veur een boel perblemen is humor et beste medesien 

* Een groot geheim dat alle internisten kennen, mar leken niet 
weten, 
is dat de meerste kwaolties vanzels weer overgaon 

* Af' op safari gaon mit een branende fakkel in de haand, 
zal gien lieuwfe wat doen, 
temeensen af' him veur blieven kunnen 

* Liefde is as een segare, 
as hi'f uutgaot, kuf' him weer anstikken, 
mar hi'j smaekt nooit weer zoas eerst 



Valentijnsdag 
Eerste Kertier (maone) 04.34 

donderdag 

14 
feberwaori week 7 

vri'jdag 

15 
feberwaori 

lene deur de riepe voeren 
(te weinig eten geven; Oosterwoolde) 

Zunne op 07.54, zunne onder 17.54 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
feberwaori week 7 feberwaori 

k11 i 	 .̂t 	~ k 411. 

Et is al lange in de reur, 
mar ze mienen zels dat gieniene et wet 

(et is al lange bekend; De Hoeve) 

vn 	 Z008 



Kees Koopstra 

Diervrundelik ofkikken 

As een kiepe op et verkeerde mement bruds is, perbeert zien baos zo 
vlogge as et kan in te griepen. 
Een oolde methode is de kiepe onder een emmer op een stienen vloer 
te zetten. Een aandere meniere is et dier in een zak an de liende te 
hangen. Krek as de eerste meniere is dit een hiel effektieve wieze om 
de kiepe tot bezinning te brengen. 
Kotleden heurde ik van een hiele ni'je ofkikwieze om de kiepe weer 
zien wark doen te laoten. Die methode schient ontwikkeld te wezen 
in saemenwarking mit, de dierebescharmingskiub 'Wakkere Kip'. 
Bij die meniere gaot de kiepeboer mit de kiepe in een maantien 
aachter op de fiets uut fietsen. 
Ik hebbe d'r gien nosie van, wanneer zoe'n hitsige kiepe zien taeke 
eierleggen, waorveur de meerste kiepehoolders heur dieren hebben, 
weer oppakt. In elk geval gaot et bij de laeste anpak wel ok hiel dier-
vrundelik ofkikken, liekt mi'j. 

Gezin 

oons gezin, 
et klinkt misschien gek, 
is net et laand, blikstiender! 

mien vrouw de regering 
et volk bin ik 
en de oppesisie bin de kiender 

Jan Oosterhofjr. 



maendag 	deensdag 

18 19 
feberwaori week  feberwaori 

Ie kun beter liegen as vliegen 
(liegen is nogal makkelik; 

Ni 'jtriene, Noordwoolde, Scharpenzeel) 

Volle Maone 04.31 
Internationaole Dag van de memmetael 

woensdag donderdag 

21 
feberwaori week 8 feberwaori 

Mes(t) is gien heiligheid 
mar et dot wonderen waor et leit 

(Steggerde) 

2008 



Puzeltien 

Vul de oplossings van de omschrievings op de stippen en strepies, 
die naost de omschrievings staon, in. Op de strepies komt dan, van 
boven naor beneden, de Stellingwarver benaeming van een roofvoe-
gel te staon. 

bepaold roofdier 

schrikachtig 

	

- 	 bepaolde roofvoegel 

• . - 	• 	 soort voegelvoer 

- .....hier levende niet inhiemse, kiepe- 
achtige voegel 

	

- 	 mannegiesdoeve 

• . - 	• 	 Stellingwarfs veur 'torenvalk' 

	

- 	 femilie van de kri'je 

	

- 	 slange 

De oplossing komt mit een posien op de webstee www.stelling-
warfs.nl. 

Thijs van Galen 

Roofvoegels 

Et heufddoel van de W.R.N. is een aende te maeken an de overtredings 
van de wet, en uutdregen dat roofvoegels recht hebben op heur plak in 
de netuur. Dat gebeurt deur onderzuuk, publikaosies, veurlochting, en 
opsporing en tegengaon van vervolging. 
In hiel Nederlaand wo'n peerties en nusten inventariseerd, wodt keken 
naor et tal bruudgevallen en d'r is onderzuuk naor et eten van de 
roofvoegels. 
In een boel gebieden wo'n de nustjongen weugen, meten en ringd. Op 
die meniere ontstaot d'r inzicht in de kondisie, de overlevingskaansen, 
en de verspreiding van jongen nao et uutvliegen. Alle gegevens wo'n 
centraol registreerd en jaorliks publiceerd in De Takkeling, et lied-
schrift van de W.R.N. D'r wodt onder meer saemenwarkt mit SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse ringcentrale, Stichting 
Werkgroep Grauwe Kiekendief en Werkgroep Slechtvalk Nederland. 
Veurlochting wodt daon deur middel van films, tentoonstellings, 
lezings, artikels, roofvoegelposters, kaorten en de webstee www.werk-
groeproofvogels.nl. Daornaostis d'r de uutgifte van De Takkeling (veur 
leden van de warkgroep), dat drie keer in etjaor verschient en dat hiele-
maole richt is op roofvoegels. Op disse wieze dreegt de W.R.N. uut dat 
roofvoegels prachtige, weerdevolle dieren binnen. 



Zunne op 07.40, zunne onder 18.07 

vnjdag 	zaoterdag 

22 23 
feberwaori week 8 feberwaori 

Gao naor je moer en laot je kammen 
(loop naor de pompe, bekiek et mar; Noordwoolde) 

zundag 	maendag 

24 25 
feberwaori week 8/9 feberwaori 

Hi'j het zoveul zeupen, op een gegeven mement 
gong hi'j de kastelein naometen 

(gong hi 'j  overgeven; Wolvege) 



Zwaantje Kuiters-Keizer 

Noordenwiend 

't Is winter, de bomen staon kael 
Over 't laand vlaegt regen 
Dreven deur de noordenwiend 

't Is winter, an de neutepollen 
Bluuien al de katties 
Giezeld deur de noordenwiend 

't Is winter, mar bluuiende katties 
Bin een veurjaorsbosschop 
Zongen deur de noordenwiend 

Uut: Onder eigen volk, Stellingwarver Schrieversronte, 1978 

Waor is disse foto maekt? 



deensdag 	woensdag 

26 27 
feberwaori week 9 feberwaori 

As niet komt tot jet, is et aandermaans verdriet 
(wodt zegd as iene et iniens een stok beter krigt en dat in 

alderhaande opzichten goed vernemen lat; 
Ni'jberkoop) 

2008 

Schrikkeldag 
Laetste Kertier (maone) 03.18 

donderdag 	vn jdag 

28 29 
feberwaori week 9 feberwaori 

Ie hebben niks veur niks as laank haor en dikke luzen 
(veur niks gaot de zunne op, alles kost wat; 

Ni 'jhooltpae) 



Annie Dedden 

Fietstocht langs et bezukerscentrum van et Nationaal Park De Weerribben (1) 

Dit wodt gien fietstocht van een protte kilemeters, mar echt iene om op te statten nao 
de winter. Liekewel, aj' de tied nemen en gao bi'j et bezukerscentrum van et nationaol 
park an, dan bi'j' wel een posien zute. 
We beginnen bi'j et baankien op 'e hoeke van de Markeweg en de Lagebroekweg in 
Blesdieke. Van hier uut fietsen we ii. Ooldemark, 2e  ofsiag re. Frieseweg inrieden. 
Disse weg li., mit de bocht mit, volgen blieven, de weg gaot over in Kon. Julianaweg. 
Bi'j de retonde (overstikken) en re.of langs de perveenciaole weg fietsen blieven. Bi'j 
de volgende retonde li.of Dieklaene in. Hiernao re.of en vri'jwel drekt gaoj' weer 
links de Kerspelweg op. An et aende re.of IJsselhammerweg en ok hier mitien li.ofet 
Breeweersepad in. 
Dit pad een hiele poze volgen blieven, ie stikken halverwege nog wel een weg over, 
tot an de brogge. Disse overstikken en Ii.of de Hoogeweg op. Al gauw kriej' an je 
rechterhaand et bezukerscentum van et Nationaal Park De Weerribben. Dit is echt de 
muuite weerd en kiek even binnen. Veerder is d'r gelegenhied een rondveert te mae-
ken op een 'platbodem', die is geschikt veur et beveren van de kleine en ondiepe 
sloties. De gaastheer op de boot, Tiemen Vaartjes, geft op een humoristische meniere 
uutleg over et gebied. Af et aoriger vienen om et heft zels in hanen te hebben, kuj' d'r 
een kano huren en daor zels mit de Weerribben verkennen; de kanoroutes bin uutzet. 
Veerder begint daor een mooie kuier veur kiender, et Zompies zuukpad. Op een hiel 
aorige meniere kun kiender daor genieten en mitien an de haand van infermaosiebot-
ties op 'e route wegwies maekt wodden over wat d'r gruuit, bluuit en leeft in de 
Weerribben. D'r is zovule te doen, te vule om hier allegere op te numen. Jaorliks komt 
d'r een infermaosiekraante uut, daor kuj' alles in vienen. Die kraante is ok te kriegen 
bi'j de VVV in Wolvege. 
Et bezukerscentrum is daegeliks eupen van 10.00-17.00 uur in de zoemerperiode van 
apr. t/m okt. En in de rest van etjaorop deensdag t/m vri'jdag op dezelde tieden en op 
zundag van 12.00-16.00 ure. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Annie Dedden 

Fietstocht langs et bezukerscentrum van et Nationaal Park De Weerribben (2) 

We vervolgen oonze fietstocht langs et kenaol van Stienwiek naor Ossenziel. 
Tegenover et broggewaachtershuus (staot op de gevel) neem ie et fietspad langs et 
kenaol, dat is et Wandenpad. 
Dit pad is een stokmennigjaor leden anlegd, et is een mooie anvulling op et fietspae-
denet. 
De naeme Wanden komt van et rietlaand, dat rechts van et fietspad ligt. Veerderop 
hiet et perceel Lokkenpoolder. Eertieds gavven meensken de plak waor as ze an et 
wark weren een naeme. Zodoende bin d'r hier zoe'n 343 naemen bekend zoas die van 
ooldsher bruukt wodden. De rietsnieders van nowtieds bruken disse naemen nog 
altied. Inkelde aorige naemen om te numen bin: 't Vaort van Klaos en Dirkie, Et Frou-
kenstukkien, Et oolde Assie, de Thomaspierk, en dan bin d'r dus nog wel 339 (bron: 
Historische vereniging IJsselham). 
Af haost an et aende van dit fietspad binnen, staot d'r an de rechterkaante nog een 
'uutkiekhutte'. 
Ie gaon de brogge over en volgen de Meenteweg tot an de 2e  verhadde weg links. Mit 
'meente' wodde vroeger een gezaemelik stok gröslaand bedoeld. Wi'j zeggen 
'miente', en die naeme komt in de Stellingwarven ok nog veur (bron: et Stellingwarfs 
woordeboek). 
Opvalend in et laandschop bin in Paosloo de prachtige hooitwallen, die hier zo goed 
beweerd bleven binnen. Disse weg kuj' uutfietsen tot an de veurrangsweg Paosloër-
weg. Hier moej' et fietspad anholen naor links. Nao een kleine kilemeter de weg 
overstikken (goed uutkieken) de Oosterpaoslorweg in. Zo fietsen we Stellingwarf-
Westaende weer in. De onverhadde weg, Liesterbeslaene, inslaon. Et is een onderdiel 
van et Friesche Veld. In de bossen rechts kuj' mooie kuiers maeken, daor hebben we 
in de kelinder van veurig jaor al over schreven. 
De fietstocht lopt naor zien aende. Et schelpepad uutfietsen, en dan kof weer bi'j de 
Markeweg. Hier linksof weeromme naor et beginplak. 
Vule plezier! 



Regenmaond 	 Zunne op 07.23, zunne onder 18.21 

zaoterdag 	zundag 

1 	2 
meert week  meert 

Hi'j dot wat nochter an, mar hooi him in de gaten 
(hij liekt onneuzel, mar...; Steggerde) 

Z008  

maendag deens dag 

3 
meert 	week 10 

	meert 

Noordenwiend sla pt lange 
(as de wiend in et noorden zit d1 zn hef daor morgens 
gien last van, de noordenwiend :omt ni. in de loop van 

de dag opzetten; A takkinge) 



Martha 

Pake Snor en Pake Maoneschien 

'Wel hier en de gunder, is 't now es een keer oflopen daorboven.' De heit van mien 
vrundinne Immie ston onder de trappe te brullen. "k Zol now mar es slaopen gaon 
as ikjim was, morgen binnen jim zo saggerijnig as de pest, dan kuwwe gien kaante 
op mitjim.' 
Gniffelend deuken we onder de dekens. Wi'j weren 't wel wend, eins was 't iedere 
zaoterdag raek. Zaoterdagaovens gongen we tegere naor de meziek, de krontjong-
klub in Berkoop. 
Ik woonde an de Boverweg, haost in Ni'jhooltpae. Eins was 't doe ok al niet ver-
trouwd om alliend te fietsen in 't donker. Ik mos altied bi'j de Koepelbos langes. 
Vule auto's weren d'r doe nog niet, en toch stonnen d'r vaeke auto's bi'j die bos. 
Misschien niet mit verkeerde bedoelings, vast een vri'jend peertien of zo, daenk ik 
now wel es. Mar daor hadde ik doe nog niet zovule verstaand van. 
Hoe 't percies zat, wee'k niet meer, mar ik moch iedere zaoterdag bi'j Immie slao-
pen. Wat 'n mooie tied hebben wi'j doe had. Aovens bellegien drokken, peerties 
aachternao lopen, kieken wat as ze deden. Spannend was 't. 
Aovens in 't bedde hadden we et zo wat over oonze femilie. Op een keer kwam 
Immie mit et idee op de proppen om zundags naor heur pake en beppe in Katliek te 
fietsen. Alle twie heur paken en beppen woonden in Katliek, en toevallig ok nog 
dichtebi'j mekere. Bij de iene beppe kregen we altied hiel vule koekies en snoe-
pies. Die beppe woonde veuran in Katliek, de aandere woonde een klein aentien 
veerderop. Et was de beppe van pake nut de kade kop, daor we hiel vule koekies en 
snoepies van kregen. De pake van beppe die wat veerderop woonde had een snorre-
gien, die pake vunnen wi'j aenlik wat aoriger as de ere. 
Wi'j vunnen dat de kaele kop van de iene pake wel een betien op de maone leek. 
Daorom nuumden we de iene pake Pake Maoneschien de aandere pake Pake Snor. 
Mit zokke onneuzele dinkies vermaekten wi'j oons indertied, doe weren wi'j toch 
ok al eenjaor of tiene, elf. Mar in die tied mochten we nog echt kiend wezen. 

Sporen 

Sporen zeggen: 'Ik was hier, 
'k bin een meenske of een dier 

of een karre of zo wat 
kiek mar goed, dit was mien pad.' 

Sporen lopen van je of 
deur et zaand of deur et stof, 

of ze komen je integen, 
soms haost votspoeld deur de regen. 

Sporen op kepotte muren 
nao 't gevecht van een peer uren, 

brakhoolt op een goelend straand; 
hier kwam een orkaan an laand. 

Sporen nao verlös of stried, 
tekens van een zwaore tied, 

onmacht in een meenskeleven, 
die een grote wonde geven. 

Af' oons zien biww' al weer vot, 
oons verblief was mar hiel kot, 

en die sporen bin een groet 
van oonze pote of oonze voet'. 

Harmen Houtman 



woensdag 	donderdag 

5 6 
meert 	week 10 	meert 

Et was bij die femilie een grote bende, 
et leek wel oorlog 

(De Blesse, De Hoeve, Peperge) 

Wereidgebedsdag 	 Internationaole Vrouwludedag 

Ni'jeMaone 18.14 

.,. 1 vn jaag 	zaoterdag 

meert 	week 10 	meert 

Een leven as een oordeel 

(een geweldig lewaai; Hooltpae, Makkinge, 

Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Ni 'jlaemer, Ooldelaemer) 



Spreuken en zeggies van Klaas Boersma 

* Van de tillevisie kuj' soms hiel wat opstikken; jammer genoeg is 
et kassien veur een protte meensken een rem op heur 
ontwikkeling. 

* Twie meensken die etzelde geleuven, kun verschil van miening 
hebben over wat ze zeker weten. 

Ik hebbe ok altied wat, zee de oolde vrouw, now is mien man 
weer overleden! 

* In bier zitten een boel vrouwlike hormonen: ie krie gen d'rpiene 
in 't heufd van, beginnen d'r van te zeuren, en et autorieden wil 
ok zo goed niet meer. 

Sjoukje Oosterloo 

Hoeperdepoep 

Fedde was open top boer, iene van de oolde stempel. Een trekker anschaffen wol hi'j niet, alle 
wark dee hi'j nog mit de peerden. Hi'j woonde. mit zien vrouw Jennegien en de kiender een 
aende buten et dörp, tegen de bos an. 
Daor hadden ze alle vri'jhied en ze weren tevreden mit heur sober bestaon. Fedde hadde een 
goeie zangstem en as hi'j om huus of op et laand an 't wark was, koj' deurgaons wel heuren 
waor as hi'j was, omreden hi'j et hoogste lied zong onder zien wark. Hi'j was dan ok aljaoren 
trouw lid van de zangverieninge 'De nachtegaal zingt'. In et vri'je veld kon hi'j mooi oefenen, 
hi'j zong de iene psalm naode ere, en gien meens die d'r last van hadde. 
Op een dag brocht hi'j, mit de peerden veur de strontbak, de wieke stront over et laand. Onder-
wiels zong hi'j et hoogste lied. Wiels hi'j mit lude stemme zong: 'Er mist langs de wolken', 
vernam hi'j dat hi'j slimme andrang kreeg van aachteren. Hi'j was nog al wied van huus vlak 
bi'j de straote en docht hoe za'k dit now hebben. Inienen kreeg hi'j een biesterbaorlik idee. Ik 
gao in de lege strontbak zitten, de peerden sjokken wel deur, docht hi'j bij himzels. Zo zegd, 
zo daon. Hi'j klom naor aachteren in de lege bak en daor zol hi'j zien behoefte doen. Mar, ooh 
wee.., doe Fedde nog mar krek deur de kni'jen zakte en mit de broek om de hakken in de bak 
zat, schrokken de peerden hier of te daor van. Ze gongen op 'e loop en vleugen mit de stront-
bak aachter heur an as wilden deur et laand. Fedde gleed van veuren naor aachteren, op zien 
blote gat deur de strontbak. Hi'j raosde an ien stok deur van, 'how..! how..! How dan toch, stao 
stille!' Krek veur de sloot bleven de peerden pardoes stille staon. Fedde glee tegen de schutten 
omhogens en hi'j was bruun van onder tot boven. Zien blonde haor kleurde now hielendal 
donkerbruun, en hij stonk as een mudde. Lopende naost de bak is hi'j mit de peerden weer op 
huus an gaon. Et zingen was him now wel over. Sloepstattende zol hi'j deur de schure, waor as 
hi'j zien boverkleren rap uutstruupt hadde, et huus in gaon. Mar daor kwam Jennegien him 
over 't mad. 'Man, man, wat stink ie en wat ziej' d'r toch uut, ie konnen wel in dejaneputte 
zeten hebben,' foeterde ze. 'Ik zong krek et lied 'Er mist langs de wolken', doe ik in de stront-
bak uutgleden bin,' maekte hi'j, niet hielendal naor waorhied, Jennegien wies. 'Zing dan in 't 
vervolg van 'Hoeperdepoep, zat op de stoep', dan gaot et je vast beter of,' vun Jennegien, 
wiels ze zels niet wus hoe kot ze bij de waorhied zat. 



Zunne op 07.07, zunne onder 18.34 

zundag 	maendag 

T 10 
meert 	week 10/11 	meert 

Hi'j hoolt et pattien wel schone 
(komt d'r riegelmaotig; Buil) 

Biddag veur et gewas 
en de arbeid (prot.) 

deensdag 	woensdag 

11 12 
meert 	week 11 	meert 

Dat is op pad brocht deur him, dus a'k lieg, 
lieg ik in kemmissie 

(verteld an alderhaande aanderen; Steggerde) 



Karrièremaeker 

Kiek ie naojaoren 
naorjowzels in de spiegel 
Hef et, mien ie, 
allemaole perfekt? 
Hej' etnaojaoren 
allemaol op een riegel? 
Kiek dan mar uut 
veur et domino-effekt 

Jan Oosterhofjr. 

Henk J. Jager 

Hagedis 

De naeme van et diertien is evertaske (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, 
Np, Nw, Obk), evertasse (ZW, Dho, Nt, Mun, Nbk, Nw, 01-Nl), 
evetaske (Db, Obk, Nbk), evetasse (Nt, Spa, Sz), eveltaske (Nbk, b: 
im, p), heveltaske (Ld, 0w, p, b: lm), hevertaske (Bu, Dfo, Ld), 
hevetaske (b: in), hagedis (verspr.) of haegedis (Pe-Dbl). Et kan 
wezen dat et woorddiel 'ever' in de bovennuumde naemen wat mit 
de zunne van doen het. In sommige zegswiezen wodt daor naemelik 
'evert' tegen zegd. Butendat waarmt de evertaske him vaeke in de 
zunne op. Ie moe'n weten dat et een kooidbioedig dier is dat gauw 
koold en stief wodden kan. 
De evertaske is ofhaankelik van terreinen waor temeensen nog wat 
heide, stoefzaand en/of hoogvene te vienen is. Vroeger moet hij 
daoromme biezunder talriek west wezen. Mar deur de ontginnings 
van de woeste gronden is et een stok minder wodden mit de soort. 
Toch hoolt hij alderdeegst in kleine heidevelden staand, zoas bi'j et 
Tiesingebossien, in et Meuieveld bi'j Zaandhuzen en op 'e Miente 
bi'j Noordwoolde. Aandere terreinen waor now nog evertasken 
wonen bin onder aanderen et Fochteler Vene, et Drents-Friese 
Woold, de Schaopedobbe, et Diaekenievene en de 
Delleboersterheide. 



Eerste Kertier (maone) 11.46 

donderdag 

13 
meert 	week 11 

S, 

vn jdag 

14 
meert 

k 

Die vent daor kan 'k gien pak an kriegen 

(ik krieg gien vat op him; Ni'jlaemer, Ooldelaemer) 

Zunne op 06.51, zunne onder 18.46 
Paimzundag 

zaoterdag 	zundag 

15 16 
meert 	week 11 	meert 

Die vrouwluden kletsen de pannen van et dak 

(kletsen an ien stok deur; Oosterwoolde) 
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Uut et Steiingwarfs Woordeboek 

Uut Ni'jtriene komt et volgende zeggien: 

Wie eerst laedt en dan lost, 
is gezond op 'e kost 
Wie eerst lost en dan laedt, 
is een echte vraat 

Een wieshied uut Ni'jhooltpae: 

As de roeperd en de poeperd nog mar gaon, 
dan starf ie nooit 



maendag 
	

deensdag 

17 18 
meert 	week 12 	meert 

Dat kuj' mit et pinkien wel anvulen 
(dat kuj' makkelik begriepen; De Blesse, Peperge) 

H. Jozef (r.k.) 

woensdag 

19 
meert 

Begin van et veuijaor 06.48 M.E.T. 
Witte Donderdag 

donderdag 

20 
week 12 	meert 

Poen daor is alles om te doen 
(Buil) 



Drop 

Katrine uut Blesdieke 
is staepelgek op drop 

ze et in twie/drie daegen 
meer as een kilo op. 

Et liefst niet van die zute 
ze wil echt dubbelzoolt 

en snoep en sukelaogies 
is waor ze niet van hoolt. 

Ze wol ok wel es stoppen 
zoks het ze echt perbeerd 

ien daggien was ze zonder 
mar dat gong glad verkeerd. 

Ze trilde en ze stampte 
ze raosde en ze sleug 

't was duud'lik dat heur lichem 
dat stoppen niet verdreug. 

Doe kreeg Katrien verkering 
dat was de ommekeer 

heur vrijer kwam uut Zambia 
een donkere meneer. 

Die streelt ze en die slikt ze 
die vret ze bi'jkaans op 

en 't winkeltien mii' droppies 
die het een mega strop... 

Harmen Houtman 

Puzeltien 

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 d'r komt een ni'je letter bi'j. 

klinker 

voegwoord 

ontkenning 

telwoord 

eigien van een luus 

Stellingwarfs veur 'tijden' 

wodt in W-Stellingw. wel zegd tegen 
'poepen' 

ruziemaeken 

De oplossing komt mii' een posien op de webstee www.stelling-
warfs.nl. 



Internationoale Dag tegen Racisme en 
Diskriminaosie - Wereldpoëziedag 

Goeie Vri'jdag - Volle Maone 19.40 

S, vn jdag 

21 
meert 	week 12 

Wereldwaeterdag 

zaoterdag 

22 
meert 

4I 
Hi'j lopt mar wat te poelevinken 

(flierefluiten; Wolvege) 

Eerste paosdag 
Zunne op 06.35, zunne onder 18.58 

Werelddag van de Meteorologie 

zundag 

23 

Twiede paosdag 
Wereldtuberkulosedag 

maendag 

24 
meert 	week 12/13 	meert 

14,1 1 

Now is hij veur de poes 
(now is et mis mit him, is hij verleuren; Hooltpae) 

JK 



Thijs van Galen 

Roofvoegels 

Al jaoren wodt de roofvoegelwereld in West-Stellingwarf in de 
gaten holen. In de 80-er jaoren van de veurige ieuw wodde mit 
naeme deur Johan Krol veul onderzuuk daon in hiel Stellingwarf. 
Sund 1993 vint et onderzuuk plak in een vaastomlijnd gebied, et 
zonuumde refereensiegebied. Dit onderzuuk wodt daon deur zoe'n 
15 tot 20 enthousiaste mitwarkers, die in groepies een eigen diel van 
et gebied onderzuken. 
Et onderzuuk richt him veural op de bruudvoegels, de nusten wo'n 
opzocht, et tal eier en de jongen neteerd, en as de jongen groot 
genoeg binnen wo'n ze ringd. Alle gegevens wo'n centraol regis-
treerd. Zo kriej' nao verloop van jaoren een schat an gegevens, en 
kuj' mooi zien hoe de voegels heur ontwikkelen. Et refereensiege-
bied het een oppervlakte van omdebi'j 13.000 bunder en dat hoolt 
zowat de hiele gemiente West-Stellingwarf in. 
Et grootste diel, ongeveer 80 percent, bestaot uut agrarisch gebied 
op veengrond: gröslaand mit hier en daor wat bouwlaand. De rest 
bestaot uut 15 percent netuurgebied: de Lendevallei in et zuden, de 
Kuundervallei in et noordoosten en de Braandemeer in et westen. 
De laeste vuuf percent bestaot uut dörpen en wegen. 

Et volgende verhaeltien wodde toestuurd deur Bert Schapelhouman uut 
Californië: 

Good luck, mr. Gorsky 

Op 20 juli 1969 was et Neil Armstrong die as eerste meens de voeten op de 
maone zette. Zien eerste woorden nao zien eerste stappen daore weren: 'That's 
one small step for man, one giant leap for mankind.' Dat was overal op de 
wereld te zien en te heuren. Mar vlak veurdat hi'j de Apollo weer instapte, 
maekte hij een raodselachtige opmarking: 'Good luck, mr. Gorsky.' 
De meerste meensken dochten vanzels dat et om een opmarking gong die 
bestemd was veur de ien of aandere Russische kosmonaut. Mar doe de 
NASA es naozocht as d'r een kosmonaut was die Gorsky hiette, was dat 
niet et geval: niet in Ruslaand en niet in Amerike. 
Nao die tied weren d'r een hieleboel meensken die Armstrong vreugen, wat 
dat 'Good luck, mr. Gorsky' now aenlik betekende, mar Armstrong gnees 
dan altied mar wat. 
Op 5juli 1995 brocht een verslaggever, nao een lezing van Armstrong, tus-
sen ere vraogen deur ok de 26 jaor oolde vraoge naor veuren. Dit keer wol 
Armstrong eindelik et antwoord geven, want mr. Gorsky was onderhaand 
overleden. 
In 1938, doe Neil Armstrong nog een kiend was, weren hi'j en een kamme-
raotien mit een balie an et speulen in de tuun. Et kammeraotien gooide bij 
ongelok de balle in de tuun van de buren, vlakbi'j de slaopkaemerraemen. 
Die buren hietten mr. en mrs. Gorsky. Doe Neil de balle pakken zol, heurde 
hi'j mrs. Gorsky tegen heur man raozen: 'Seks! Ie willen seks? Now, ie 
kriegen seks as de jonge van hiernaost op de maone lopt!' 



Maria Boodschap (r.k.) 

deensdag 	woensdag 

25 26 
meert 	week 13 	meert 

De wiend blift zo lange in et noorden zitten, 
hij kon d'r wel jongen hebben 

(Ni 'jhooltpae) 

donderdag 	vn.,jdag 

27 28 
meert 	week 13 	meert 

k 

Et het een poepetoer West om et zoveer te kriegen 
(een lastige, langdurige klus; Scharpenzeel) 



Waor is dit historisch plak te vienen? 

Henny Rooks-Veenstra 

Hij wodde benauwd 
(waor gebeurd) 

Roelfien van Klaos Aalders 
Was schone as de braand 
Had veurjaors al bi'jtieds 
Et hemmelen an de kaant. 
0k dit jaor was dat zo, 
Was de eerste van de streek 
En was ok aorig wies 
Doe ze heur wark bekeek. 
Mar ien ding vun ze wel, 
Et was wat haeveloos 
Een likkien varve d'r op 
En 't kon weer mit een poos. 
Jan Hofster had de varve 
En t schilderen begon 
Een oolde broek van Klaos an 
Omdat et motten kon. 
Mar iensklaps klonk d'r 'Vollek', 
Bi 'j  de deure ston 'n man. 
Ze reup: 'Even de broek uuttrekken 
En dan kom ik d'r an.' 
Et duurde mar 'n posien 
Ze rept heur wat ze kan, 
Mar hij was al verdwenen 
Waor lag dat toch wel an? 

Uut: Onder eigen volk, Stellingwarver Schrieversronte, 1978 



Laetste Kertier (maone) 23.47 
	

Zunne op 07.18, zunne onder 20.10 
Begin van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

29 30 
meert 	week 13 	meert 

Hi'j liegt dat et d'r of rookt, et rookt d'r of dat hij bast 

(Noordwoo ide) 

Grösmaond 

maendag 	deensdag 

31 1 
meert 	week 14 	 april 

Hi'j glimt as een poes 

(wodt zegd as iene him goed wasken het 

en mooie kieren dreegt; Steggerde) 



Henk J. Jager 

Oorwurm 

De naeme van et diertien is gaffeltange (verspr. OS, Bu, Dho, Np, Nw, Op, 
Ste, Wol), knieptange (OS, verspr. WS), oorkroeper (ZW, Dho, Diz, Mun, 
Np, Nt, Nw, Obk, 01-Nl, Op, Wol), oorkruper (WH),00rworm (B die, Dho, 
Np, Sz), oorwurm (El, 0w, Pe-Dbl) of kullebieter (Wol). 
De gaffeltange het een knieptange an zien aachterste zitten. 0k al zicht 
disse uutrusting d'r geveerlik uut, een meenske kan d'r niet mit schenne-
seerd wodden. 
De gaffeltange gaot d'r et meerst naachs op uut. Overdag bewoont hij zo 
nauw meugelike ruumten. Dan zit et dier bi'jglieks in de kieren en spleten 
van gebouwen, onder de losse baste van ofsturven bomen of tussen de 
bloembiatties van gevulde dalia's. 
Neffens de naeme 'oorkroeper' zol et dier ok in oren kroepen kunnen. 0k in 
de medische literetuur bin daor gevallen van beschreven. Al disse pesjen-
ten klaegden over onweer in et oor. Vandaege-de-dag komt dit (haost) niet 
meer veur, of et moet al bij een kampeerder wezen. Mar meugelik 
gebeurde et wat vaeker bi'j oonze veuroolden die meer as wij in de netuur 
leefden. As d'r al een gaffeltange in et oor heupen is, kan de indringer d'r 
makkelik mit wat eulie uutdreven wodden. 
In de tuun kan de gaffeltange liekegoed nut doen as schae toebrengen. Et 
dier ruumt naemelik een boel bladluzen op, mar vret ok et blad, de bloemen 
en de appels an. Weer wat aanders is dat de gaffeltange aorig goed vliegen 
kan. Dawwe dat zelden zien komt omdat dit dier overdag weinig aktief is. 

Visite 

As bij oons thuus de belle gaot 

doe ik rap dejasse an 
't is mar bek wie veur de deure staot 

hoe ik reagere dan 

Is 't gezelschop minder aorig 

is dit wat ik heur vertelle: 

ik zal kiek vot, naor een jaordag, 
kom een ere keer nog es daele 

Mar is 't gezelschop mi'j bevallig 
zeg ik: h, kiek es an, 
ik kom krek thuus, is dat niet toevallig? 

Kom toch gauw veerder man! 

Jan Oosterhofjr. 



woensdag 	donderdag 

2 3 
april 	week 14 	april 

'k Zal d'r niet omme liegen, mar ik moet neudig miegen 
(Langedieke) 

. .0 vn.  Jdag 	zaoterdag 

april 	week 14 	april 

Doe die zaeke roer wodde, kwam d'r hiel wat an 't locht 
(in beweging kwam, tot een uutba sting leidde; 

Donkerbroek) 



Veur de kiender 

Piepmoes en zien kesteel 

Kiek, daor is Piepmoes! 
Piepmoes is een klein, bruun bosmoesien. Hij woont in de bos, tegere mit een hieleboel 
vrunties. Piepmoes woont in een mooi kesteel, een mooi moezekesteel! 
Hi'j het et daor in de bos meraokel naor de zin, alliend... 
In de bos kommen ok wel es twie katten. Klaos de kaeter en Miep, et vrundinnegien van 
Klaos. Ze wonen in een boerderi'je, vlak naost de bos. En de beide katten holen slim vule 
van lekker eten. Et liefst zollen ze een lekker stokkien moezevleis oppeuzelen. En Piep-
moes liekt heur van alle moezen et alderlekkerste moesien... Marja, dan moe'n ze him 
eerst wel pakken. Gelokkig is heur dat tot vandaege-de-dag nog niet lokt! 
Op een dag zullen ze et weer perberen. Perberen om Piepmoes te pakken. 
Stiekem strunen ze om et kesteel van Piepmoes henne. Mar wat hebben de katten bij 
heur? Et liekt wel een ledder, ja heur, et is een ledder. Zo kun ze tegen de muren van Piep-
moes zien kesteel op klimmen. Oei, oei, dat wodt geveerlik veur Piepmoes! 
Gelokkig het de doeve, iene van Piepmoes zien beste kammeraoden, zien wat de katten 
van plan binnen. Gauw het hij Piepmoes waorschouwd, en gauw hebben ze drok an et 
wark west. Weef wat ze daon hebben? Ze hebbende muren van et kesteel insmeerd. Mit 
glad spul. De mure is glad, ziepeglad. Ze hebbende muren insmeerd mitgrune ziepe. En 
grune ziepe is ziepeglad! 
Daor klautert Klaos al tegen de ledder omhogens. Miep hooit de ledder vaaste, dan kan 
die niet valen. 'Nog even,' poest Klaos tegen Miep, 'en dan hebben we de moes. Tjonge-
jonge, wat heb ik een honger.' Dan zal hi'j op de mure stappen, mar och hedenhitskes 
nog an toe. Daor glidt de kaeter uut. Hi'j gliert naor beneden en vaalt mit een boem 
bovenop... Miep! En de ledder vaalt ok! Bovenop Klaos en Miep! En raozen en kriesen 
dat die beide katten doen, za'k jim vertellen. Ze drokken de ledder van heur of en vliegen 
jammerende de bos in op huus an. En Piepmoes en de doeve? Die hebben vanzels een 
protte wille. Van de katten hebben ze vandaege vast gien last meer, wat daenkenjim? 

Sietske Bloemhoff 

Sjoukje Oosterloo 

Een ezel stot him gien drie keer (1) 

Lessend weren we op jaordagvesite bi'j mien dochter. Zoas et daor deurgaons et 
geval is, was et now ok weer beregezellig. Femilie van de koolde kaante tref ie dan 
ok weer en dan vaalt d'r hiel wat bi'j te praoten. 
Onderwiels weet zovuulste paantien thee veur oons staon hadden, was ik drok an de 
praot mit mien buurvrouw. Et was wat schiemerig in de kaemer vanwegens et keer-
zelocht, dat sfeer brengen mos in de donkere winterdaegen. Onderwiels mien 
buurvrouw, Anneke hiette ze, drok an 't woord was, dronk ik slokkien veur slok-
kien mien thee op. Doe ik et glas al veer henne leeg hadde, begon Anneke inienen te 
lachen en vreug: 'Smaekt mien thee wat lekker?' Ik hadde et niet iens zo gauw in de 
smiezen, mar doe ik mien ogen over de taofel gaon leut, zag ik et. 'Och, grote oele-
wapper da'k binne, ik drink jow thee op,' maekte ik haostig mien 
verontschuldigings, wiels ik van schaemte wel onder de taofel kroepen wol. Mar 
dat kan ik netuurlik niet maeken, op dejaordag van mien dochter. Stel je veur, mem 
onder de taofel wiels zi'j et huus vol vesite het. De femilie zol dan daenken dat ik ze 
niet allegere meer goed op een riegeltien hadde in mien bovenkaemer. Ik zol dan 
hielendal veur iewig te schaande staon, een eer zien thee opdrinken is donkt me al 
slim genoeg, bedaenk ik. 
'Hier is mien glas thee, af et now mit je linkerhaand leeg drinken, kan je d'r niks 
van overkommen, omreden ik rechts bin,' beud ik Anneke mien glas thee an. 
'Butendat bin 'k goed gezond, dus wat letje,' perbeerde ik heur te overtugen. 
Gelokkig hadde ze gien inkeld bezwaor mit et veurval. Anneke zee: 'Et hindert 
niks, ik bin toch linkshaandig,' zo loste et perbleem himzels op. 'Da's me now al de 
twiede keer da'k disse flaeter slao, zol et oolderdom wezen?' dochte ik hadde-op. 
'Dat kan mar zo, ik hebbe d'r ok al last van,' zee Anneke, wiels ze de lachtraonen 
van heur wangen veegde. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Zunne op 07.02, zunne onder 20.22 
Ni'je Maone 05.55 

zundag 

Wereidgezondhiedsdag 

maendag 

7 
april 	week 14/15 

	 april 

Maek toch niet zoe'n poespas 
(maek mar gien drokte, doe mar niet meer dan af' 

gewoon binnen; Steggerde) 

deensdag 	woensdag 

8 	9H 
april 	week 15 	 april 

Hoe laete is 't? 
Kwat veur de proeme, 

aj' hadde lopen kuj' de pitten nog kriegen 
(Noordwoolde) 	 II 



Sjoukje Oosterloo 

Een ezel stot him gien twie keer (2) 

Mien dochter Margje, die ok wat heurd hadde en weten wol waor as de klepel 
hong, kwam d'r bi'j zitten. 'Och..,' zee ik hiel onneuzel, 'ik heb Anneke heur 
thee opdronken en now krigt zi'j mien glas thee.' 'Zoks is je al es eerder over-
kommen, niet mem. Zoks-zo-wat heb ik nog in mien onthoold,' lachte Margje. 
'Toe je, vertel es mem,' vieterde ze me an. 
'Wat dat anbelangt hef geliek,' mos ik toegeven. 'Now, vot dan mar, in oonze 
femilie is 't al laank bekend da'k geregeld es een flaeter slao,' begon ik mien 
verhael. 
'Vroeger doe ik nog mar bek trouwd was, kreeg ik op een middag vesite van 
oonze domenee. In die tied zag ie nog torenhoge bi'j zoe'n man op en ik was 
netuurlik zenewachtig. Et bezuuk begon votdaolik al wat mal, want doe dome-
nee bi'j oons op 'e stoepe ston en ik de deure veur him eupen dee, schaemde ik 
me dood. Daor lag een witte onderbroek van mi'j op 'e stoepe, wieduut sprei- 
ded, die hadde de hond van de blieke of haeld en daorhenne legd, as wol hi'j 
zeggen: Kiek es an, hoe zoe'n Witte was as mien vrouwgien het. Wiels de zenen 
me deur de keel gierden, schonk ik uut mien ni'je theeservies een paantien thee 
veur domenee in, en zette et veur him op taofel daele. Onderwiels ik, naor ik 
miende, mien eigen paantien thee leegdronk, keuvelden we wat mit 'n beidend. 
Et was best een aorige man en bi'j et votgaon weren mien zenen hielendal vot. 
Doe domenee de deure uut was, en ik et smerige theegoed van taofel oprumen 
zol, scheut et schaemrood me naor 't heufd. Daor zag ik mar ien theepaantien 
op taofel staon! Ik hadde dus domenee zien thee opdronken.' 
De vrouwluden lachten me weer uut, vanzels, mar ik zee: 'Dit overkomt me 
niet een dadde keer, een ezel stot him gien drie keer an dezelde stien!' 

Henk J. Jager 

Blankvoorn 

De naeme van de vis is voorn. 
De voorn is een in grote groepen levende witvis die in alderhaande 
soorten waeter zitten kan. De soort gedi'jt bi'jglieks in vermest, 
troebel waeter waor gien aandere plaanten as algen in leven kunnen. 
Et is dan ok oonze meerst talrieke vissoort. Veur et visken op voorn 
bruken ze lichte tugen mit meerstal brood of maoden as aos. As et 
wat wil kan de iene nao de aandere voorn vongen wodden. 0k wo'n 
kleine voorns nog vaeke as aos veur et visken op snoek en snoek-
baors bruukt. Tot de waeters waor een boel voorn in zit heuren onder 
aanderen de Lende, de Kuunder, de Helomavaort, de Schipsloot, de 
Noordwoolder Vaort en de Appelschester Vaort. 



Preenses Ariane (2007) 

donderdag 	vn 'jdag 

10 11 
april 	week 15 	 april 

Slechte schrievers hebben altied ruzie mit de penne 
(et gereedschop krigt de schuld as d'r wat niet lokt; 

Ni 'jberkoop) 

Eerste Kertier (maone) 20.32 

zaoterdag 

12 
april 

Zunne op 06.47, zunne onder 20.34 
Roepingenzundag (r.k.) 

zundag 

13 
week 15 	 april 

Riemen, dichten, vessies maeken 
Bin dat zokke slimme zaeken 

(Donkerbroek) 



De 'rnazze' vag áOç"  

) - De zunne vz-\ocikt 
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Spreukies en gezegden van Klaas Boersma 

* Veurige weke heb ik et ok es mit mien psychiater over vrouwlu-
den had, mar daor bin 'k niet vule wiezer van wodden, hij snapt 
ze ok niet. 

* Een ambtener komt op een morgen te laete op kantoor. 
"k Hebbe mij verslaopen, 'zegt de beste man. 
Zien baos kikt him es an, en zegt dan: 'Dus ie slaopen thuus ok 
al!' 

* Een vrouw mit grune vingers en de mooiste plaanten komt de 
kaemer in, en zegt: 
'Wie wil waeter, wie wil plaantevoedsel en wie vuult veur een 
praotien?' 

* 'Netuurlik hooi ik van jow,' zegt Romke tegen zien vrundinne, 
'mar ik wil niet eerder trouwen as da'k wete dat een scheiding 
niet al tevuie perblemen geft.' 



maendag 	deensdag 

14 15 
april 	week 16 	 april 

- 
Ik bin riws over de rogge 

(huverig, rilderig, Woivege) 

Sikteressedag 

woensdag donderdag 

16 17 
april 	week 16 	 april 

Dat bin van die lakse streken 
(aachterbaks; De Hoeve) 



Kees Koopstra 

Doe mi'j mar een ei 

Een kammeraod van mi'j het laestdaegs in 't ziekenhuus legen. 

Now, daor maek ie wel wat mit. Een wat ooldere vrouw bi'j him op 
'e kaemer hadde een eupen bien. Ze mos wat rust holen. D'r weren 

bi'j heur ok te vule ponties deur et montien gaon. Toegelieke zol ze 
aenlik wat gewicht kwietraeken moeten. Zi'j wodde daorom op een 

yoghurtdieet zet. Ze koorde d'r haost van doe ze et veurzet kreeg. 

Amper een kertier naodat ze et toch opeten hadde, kwam alles d'r 

weer uut. 

Doe kwam d'r een jonge diëtiste bi'j heur an 't bedde mit een hiel 

lange vraogelieste. Et duzelde de oolde vrouw, mar zi'j haandelden 

de lieste mit heur beidend of. Ze kreeg een spiksplinterni'j dieet. 
Hiel biezunder was dat zi'j daegs een aentien fietsen mos. Heur 
kommentaor naor de zaelgeneuten was: 'In gien duzend jaor mit dit 
bien en zok beesteweer.' Doe zi'j de lieste mit een zuster invullen 

mos wat zi'j de volgende dag eten wol, was ze kot van beraod: 'Doe 

mij mar een ei.' 

Lochtbelon 

Coba wun mit Bingo 
laestdaegs de eerste pries 

gien taart of snelkookpanne 
of reize naor Peries. 

Ze wun een veert op hoogte 
in een grote lochtbelon 

en geneut al van teveuren 
van wat ze douk zien kon. 

Ze mocht een 'twiede' kiezen 
veur 't reisien in de locht 

en gong mit buurvrouw Wietske 
op die mooie, hoge tocht. 

Harmen Houtman 

En op een deensdagmiddag 
't was helder weer en waarm 

doe gongen ze de locht in 
mit blonde stuurman Haarm. 

Ze kwammen over 't dörpien 
en keken heur de ogen uut 

daor boven was et stille 
en onder was geluud. 

Coba keek inspannend 
Gong d'r opiens wat mis?! 

'Now zie 'k opiens,' zee 
Coba straolend, 

'dat mien waske d' alderwitste is!' 



S, 

vn jdag zaoterdag 

18 19 
april 	week 16 	 april 

Hi'j is te lam en te lui om over zien eigen bienen te gaon 

(slim lui; De Fochtel) 

Begin Pésach (isr. Joods Paasfeest) 
Zunne op 06.3 1, zunne onder 20.46 

Volle Maone 12.25 

zundag 	maendag 

20 21 
april 	week 16/17 	 april 

Die krigt lange haever 

(die krigt klappen, van dieren of van personen; Buil, 

Makkinge, Ni 'jlaernei; Ooldeiaemer, Wolvege) 



Puzeltien 

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord 
te maeken. Al die woorden hebben mit de schoele te maeken. Af de 
goeie letters invuld hebben, vormen die, van boven naor beneden, 
ok een woord! 

krie 

leka - 1 

b_d 

tel - en 

ael 

juff - r 

St - af 

- zen 

kie - d 

De oplossing komt over een schoffien op de webstee www.stelling-
warfs.nl  te staon. 

Thijs van Galen 

Roofvoegels 

West-Stellingwarf is wat de netuur anbelangt een rieke gemiente en 
kent een beheurlike verscheidenhied: een eupen gebied mit boswal-
len, bos en rietlanen mit moerasbossen. Veur verschillende 
roofvoegelsoorten is dat een antrekkelike leefwereld. 
De warkgroep W.R.N. in West-Stellingwarf dot onderzuuk naor de 
zonuumde dagroofvoegels. De naachtroofvoegels (oelen) onder-
zocht de warkgroep niet, omreden d'r veur die soorten al ere 
warkgroepen bestaon. 
Naost et onderzuuk van bruudvoegels wodt onderzuuk daon naor 
volwassen dieren deur wintertellings. 0k perbeert de warkgroep 
deur middel van lezings en veurlochting de meensken d'r op te wie-
zen dat disse prachtige dieren recht hebben op heur plak in oonze 
kontreinen. Want ok in West-Stellingwarf wodtjaorliks roofvoegel-
vervolging vaastesteld, eier wo'n uut de nusten haeld, nusten 
vernield, jongen uut de nusten haeld, en volwassen dieren wo'n 
doodscheuten of vergiftigd. Jammer genoeg lopen d'r nog altied 
meensken rond die niet begriepen hoe de netuur in mekere zit. 
Daorom is de warkgroep ok in et veld om dit soort wantoestanen te 
riggestreren. 



deensdag 	woensdag 

22 23 
april 	week 17 	 april 

4i 

Hoe kriej't in de panne 

(hoe bedaenk ie et; Ni'jberkoop) 

donderdag 	vri'jdag 

24 25 
april 	week 17 	 april 

Veerder springen as de stok laank is 

(meer wark annemen dan aj' ankunnen; Blesdieke) 



Overboeken 

Gezichten aachter matglas 

De heufdpersOOfl in dit boek wet wat et betekent een heit te hebben 
die fout was in de oorlog. Age Rinke Heechterp, lerer, om de vuuftig 
henne, funktioneert niet goed. Zien gezondhied is wif en mentaol is 
hij dat ok. Dat maekt him kwetsber. De relaosie mit zien heit en 
mem, zien breur en zusters, zien vrouw, en zels die wat zien wark 
anbelangt,kUj' muuilik 'harmonieus' numen. Eins wet Age best wat 
d'r an mekeert en waor as hij de oorzaeke zuken moet veur wat in de 
psychologie 'identiteitsdiffusie' hiet. Mar an de ere kaante wol et 
him niet an de 'DeutschfreUfldlichkeit' van zien heit in de oorlog d'r 
as heufdoorzaeke veur an te wiezen. 
Pogings om meer an de weet te kommen over wat heit zien doen en 
laoten in de oorlog anbelangt leveren niks op. De oorlogsperiode is 
veur Age zien heit en mem een ofsieuten heufdstok, d'r over praoten is 
onmeugelik. Age zien breur en zusters kun d'r, naor etliekt, mit leven, 
mar Age niet. Om deur die onmeugelikhied henne te breken, om 
onder et oplegde taboe uut te kommen, daor tiest hij slim mit omme. 

Gezichten aachter matglas wodde schreven deur Benny Holtrop en verscheen in 

1996 bi'j de StellingwarVer SchrieversrOnte (info@ste11ingWarf5.nl). 

Dit is de iesbaene van ..... 

. 	.... 	
.. 	..  



Aende Pésach (!sr. Joods Paasfeest) 	Z.K.H. Preens Willem-Alexander (1967) 
Zunne op 06.17, zunne onder 20.58 

zaoterdag 	zundag 

26 27 
april 	week 17 	 april 

1,11 1 	 - 	 0* 	- 	
- =-y~  -T~Y~  

Leeglopen woj' ok niet beter van 
(lanteifanten, niks uutvoeren; Ni 'jberkoop) 

Z008  

Laetste Kertier (maone) 16.12 

maendag 	deensdag 

28 29 
april 	week 18 	 april 

4,1 1 	 "t 	U~ 

Rechtuut en eerlik koj' et veerste mit 
(Langedieke) 

- 



Annie Dedden 

Kuier langs et Noorse laandhuus 

In de kelinder van 2007 he'k toezegd, dat d'r een kuier kommen zol, waorbi'j et Noorse laand-
huus op laandgoed De Eese van vri'j dichtebi'j te zien wezen zol: 
VanofWolvege richting Willemsoord rieden, daor linksof de Kon. Wilhelminalaene in. Ver-
volgens de 4e  weg rechts de Jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeeklaene. Deurrieden tot an de grote 
schuren, naost de schuren is genoeg ruumte omje auto daele te zetten. 
In 1927 is men begonnen mit et bouwen van disse indrokwekkende schuren. Ze wodden inder-
tied bruukt veur et opslaon van et zaod. 
De kuier begint rechts van die schuren. Ie moe'n de verhadde weg anholen, die gaot liekewel 
over in een onverhadde weg, ofbugend naor rechts. Nao een 200 meter ziej' et Noorse laand-
huus in al zien glorie staon. Et pad linksom et laandhuus anholen, zo kuj' et van alle kaanten 
mooi bekieken. 
Bi'j de grote splitsing van vuuf paeden links anholen (et toegangshekke is links van je). 
Dit pad kuj' volgen blieven tot de volgende krusing. Hier gaoj' linksof. 
Rechts ligt, goed verburgen aachter de laurier, redenderums en aandere struken, de idyllisch 
anlegde zwemviever van et laandgoed. Et is liekewel niet toestaon en gao d'r even kieken, mar 
de verleiding is wel slimme groot... Et is an te raoden en maek disse kuier as de redenderums 
bluuien, want die bin rejaol anwezig. Et pad wat aj' now belopen moej' een hiel poze anholen. Et 
kronkelt wel een keer, mar daor moej' je niks van antrekken, gewoon de netuurlike gang volgen 
blieven tot de t-splitsing. Daor gaoj' linksof en zien wel een peer witkalkte stiender as ankeu-
pingspunt. An dit pad ligtan de linkerkaanteetfemiliekarkhof van de Van Karnebeeks.Etkarkhof 
is een peerjaor leden opni'j 'inricht' en is now hiel goed te overzien, liekewel kuj' d'r niet op, een 
hekwark hooltje tegen. Eerder was et an et oge onttrokken deur hoge bomen en struken. 
An et aende van dit pad gaoj' weer naor rechts, op 'e auto an. Et zal je niet ontgaon wezen dat 
d'r een peer mooie laandhuzen op et landgoed verrezen binnen. Veur de vierde generaosie Van 
Karnebeek (de kiender van Dick en Herman) weren d'r niet genoeg gebouwen om die allegere 
van een onderkommen te veurzien, vandaor dat d'r drie laandhuzen bouwd binnen en een 
bedriefswoning, die aj' now an jow linkerhaand staon zien. 0k etjachthuus 'Sint Hubert', dat 
de eigener van doe, de heer Brands, in 1881 bouwen laoten het, is goed onder hanen neumen, 
en zicht d'r now weer prima uut. Etjachtslot staot an de Van Karnebeeklaene tegenover et slot. 
Ik hoop dat jim genieten van disse kuier van een goeie drie kertier! 

Bron: Wilko Aardema in de Oprechte Stienwieker Kraante en Lute Bouwer in die zien boek 't 
Wold IV. 

Annie Dedden 

Et Noorse laandhuus 

Onnes van Ni'jenrode, de eigener van laandgoed De Eese van doe, het in 1915 et Noorse 
laandhuus bouwen laoten. 0k de bedriefswoning die tegenover de grote schuren staot is in 
diezelde tied zet. 
Biezunder an et gebouw is, dat d'r gien spiekers bruukt binnen mar hoolten pinnen. 
0k de kleur is biezunder, et is de kleur van alle gebouwen die bi'j et laandgoed heuren. Eerder 
het op dit plak een boerderi'je staon. Et laandgoed was wel tien boerderi'jen nek, de eerste 
twie bin in die jaoren al verdwenen. Rond 2000 was d'r nog iene boerderi'je over. 
In 1923 is et laandgoed ankocht deur H.A. van Karnebeek, hi'j was doe menister van buten-
laanse zaeken. De femilie bruukte et as butenverblief, mar het et laandgoed altied mit liefde 
beheerd. Vandaege-de-dag is et in hanen van de vierde generaosie Van Kamebeek, de kiender 
van Dick en Herman. De dochter van Dick, Emilie, het een peer jaor leden heur topbaene bij 
de KLM opgeven om heur volledig in te zetten veur et beheer van et laandgoed. 
Dat et oonderhoolt van zoe'n bezit een protte geld kost, datkuj' begriepen. Tonnen perjaor bin 
ze daor veur kwiet. Tot an een peer jaor leden toe kwammen de inkomsten uut de opbrengst 
van et laandbouwbedrief van de femilie. Mar d'r mos uutkeken wodden naor ni'je bronnen 
van inkomsten. Een veurstel van Emilie om et laandhuus op zoe'n meniere in te richten en et 
veur verhuur an te bieden, stuitte bi'j de aandere femilieleden op tegenstaand. 
Zi'j vunnen zoks een inbreuk op heur daegelikse leven. Want d'r kommen vanzels wel vrem-
den bij je over de vloer. De manager, Emilie dus, kreeg uuteindelik toch heur veurstel d'r 
deur. 
In 2006 wodden ze benaoderd deur een filmmaotschoppi'je. Heur oge was op et laandhuus 
valen, mit de bedoeling en maek daor filmopnaemen. Ok die keer was de femiie niet gelokkig 
mit dit verzuuk, mar opni'j kreeg Emelie de femilie over de strepe. 
Wie in 2007 naor de film 'Wolfsbergen' west het, zal ongetwiefeld et laandhuus herkend 
hebben. 
De verhuur van et gebouw zal beparkt wezen an groepen mit een zaekelike inslag. Et laand-
huus is van binnen opni'j inricht, an de butenkaante zal liekewel niks veraanderen, omdat et in 
2006 een monement wodden is. 

Bron: Oprechte Stienwieker Kraante en Lute Bouwer in die zien boek 't Wold IV. 



Keuninginnedag 

woensdag 

30 

Bluuimaond 
Dag van de Arbeid 
Hemelvaortsdag 

donderdag 

1 
april 	week 18 

	 meie 

De netuur gaot boven de leer 
(de eigen aord bepaolt uuteindelik wat d'r gebeurt, niet 

de theorie; Appelsche, Oosterwoolde) 

Dag van de zunne 
Werelddag van de passevri'jhied 

vn jdag 	zaoterdag 

2 3 
meie 	week 18 	 meie 

Hi'j is an de eerste leugen (ok) niet basten 
(hij liegt riegelmaotig, Ni 'jhooltpae, Noordwoolde) 



Klaas Boersma 

Niet zo muuilik 

Wie was d'r eerder, de kiepe of et ei? 
Over die vraoge kan ik wel wat zeggen: 
de geleerden meugen dan wel gien antwoord weten, 
ik heb nog nooit een ei een kiepe zien leggen! 

Martha 

Wietske 
Wietske zit aachter de komputer huuswark te maeken veur de kursus verhaelen 
schrieven. Ze moet een bladziede muuiiike zinnen van Johan ommezetten in geef 
Stellingwarfs. 't Wil niet te best vlotten, Johan ok mit zoe'n protte huuswark, de 
helte minder was ok genoeg west. 
Hoe was 't now ok al weer, 'doen moeten' of' moeten doen'. "k Hooi d' r mitop,' mom-
pelt ze, 'ik geve de piepe veur vandaege an Maarten, morgen mar es weer perberen.' 
Deur 't raem zicht ze hoe buurman Haarm 't peerd veur 't karregien spant. Wat gaot 
dat peerd tekeer, hi'j springt en hi'j steigert, hi'j slat mit zien bienen aachteruut. Now 
ja, daenkt ze, 't is niet de eerste keer dat hi'j dat dot, Haarm zal wei weten hoe as hi'j 
d'r mit an moet. Jonge, jonge, wat gaot dat beest tekeer, as dit mar goed oflopt. 
'Wietske, binjow d'r in,' heurt ze dan. 
'Ja, kom mar veerder, oh binjow 't, Fenna.Alles goed mitjow?' 
'Ja, en hier dan?' 
'Prima. Za'k evenpies een kop koffie zetten?' vragt Wietske. 
'Best anbeuden, Wietske, mar doe mar niet, we moe'n straks nog aachter de siaod 
mit zoerstip en spekkies an. Een piepschoft praoten, en dan gao 'k weer op huus an.' 
'Kom, we gaon evenpies buten zitten, 'k neem een giassien drinken veur oons mit, 
niks is ok zo kaei.' 
Mit dat ze een peer giaezen uut et kassien pakt, zicht ze dat buurman Haarm mit zien 
peerd de diek uut draeft. D'r is een protte iewaai, de karre raekt over de kop, en et 
peerd viigt weer op huus an. Zo te zien mekeert Haarm niks. 
Wietske dii 'jt heur omme, zal naor Fenna en begint me daor te lachen... De stof van 
de stoel was zeker niet zo stark meer. Fenna hangt tussen de stoel en de tegels op 'e 
grond van et terras, hanen en voeten in de locht, rood koppien d'r tussen. Oei, wat 
een stom gezicht! 
'Jow meugen wel wat an de lijn doen gaon, Fenna, jow bin vuus te zwaor veur mien 
stoelen.' 'Och meenske, stao daorniet zo dom te lachen, help me liever,' foetert Fenna. 



Dodeherdaenking 
Zunne op 06.03, zunne onder 21.10 

zundag 

2 
meie 	week 18/19 

Bevri'jdingsdag 
Ni'je Maone 14.18 

maendag 

meie 

ff 

Hij kan riemen as gekke Siemen, en dichten, 
daor zoj' et deksel van de plee veur oplichten 

(Hooltpae) 

2008 

deensdag woensdag 

7 
meie 	week 19 

	 meie 

Mit de kraege op en de pest in en zo duuk ie et nest in 
(Ni 'jberkoop) 



In jow aarm 

In de holte van jow aarm 
schoel ik veur wat 'buten' is, 

vuul 'k me veilig en zo waarm, 
vien ik, wat ik daore mis. 

Hoe moet ik me eins gedregen, 
elkeniene wet dat beter, 

ieder raost en ik heb zwegen, 
deuge ik dan veur gien meter?! 

In de holte van jow aarm 
heur ik 't kloppen van je hatt', 

om me henne gruuit een schaarm, 
zoks he 'k nog nooit eerder had. 

't Isjéw kracht zo klein en stille, 
die mien bloed weer stromen lat, 

die hiel zachies zegt; 'Ik tille 
jow weer op je eigen pad.' 

Daankje wel veur alje zorgen, 
strakkies kan 'k d'r wel weer tegen, 

omda 'k daenke, doukies, morgen: 
fijn, ik heb in die aarms legen. 

Harmen Houtman 

Sjoukje Oosterloo 

Jellie of Jelle? 

Dit verhael speult him of in de veertigerjaoren van de veurige ieuw. 
De hiele huusholing zit an et waarme middagmaol. Kleine Jellie zit 

tegenover pake en dot krekkengeliek as him, ze smakt dat et een 

lieve lust is. Dit begint heur heit daonig de keel uut te hangen, en 

omdat hi'j heur as een fesoenlik meenske grootbrengen moet, wist 
hi'j zien dochtertien terechte: 'Ie moe'n niet zo smakken, Jellie, dat 

heurt niet zo.' 
'Ja, mar pake dot ok zo,' verdedigt Jellie heur. 
'Laeter as ie pake binnen, meug ie ok smakken,' zegt heur heit. 
Doedertied koj' van Jellie nog gien Jelle wodden, mar vandaege-de-
dag kan dat wel. Zol heit seins een veuruutziende blik had hebben? 

Tot op de dag van vandaege is Jellie de hieltied nog Jellie bleven, dus 

mag ze niet smakken. 



Dag van Europa 

donderdag ., vn jdag 

ni eie 	week 19 
	 meie 

Hij leeft volgens de letter van de wet 
(percies zoas et moet; Wolvege) 

2008 

Eerste pinksterdag - Moederdag 
Begin van de lesheiligen 

Zunne op 05.51, zunne onder 21.22 

zaoterdag 	zundag 

10 11 
meie 	week 19 	 meie 

't Was altied de lachende liefde 
(lacherig doen; Ni'jlaemer, Ooldelaemer) 

17 



Henk J. Jager 

Kikker (1) 

De naeme van et dier is kikkerd (verspr. OS, Mun, Np, Nt, 01-Nl, Sz, 
Wol) of kikker. Tegen de geel- tot donkerbrune kikkerd die heufdzaekelik 
op et laand woont wodt wel heidekikker (Nbk) zegd. De in en an et wae-
ter levende grune kikkerd wodt liekewel wel gröskikker (Nbk) nuumd. 
De klompen eier die de kikkerds leggen wo'n kikkerrit (verspr.), kik-
kerdril(Bu, Diz, Dho, Nbk, Np, Nt, 01-Nl) of kikkerdrille (Ste) nuumd. 
Daoruut kommen dan de zonuumde dikkoppen of kikkervissies. In et 
veurjaor zuken de kiender soms kikkerrit om dat uut te laoten kommen 
in een aquarium. Ze kun dan mooi de eigies in et kikkerrit gruuien zien 
en daornao zien hoe de dikkoppen kikkerds wodden. Om te gruuien 
hebben de dikkoppen alliend wat algen of aandere waeterplaanten neu-
dig. De meerste dikkoppen gruuien op in waeters waor gien tot weinig 
(roof)vis in zit. Vaeke bin dat kleine waeters die niet in eupen verbie-
ning mit aandere waeters staon, zoas vievers, sloden en drinkerskoelen. 
Soms bin et liekewel ok grotere stokken waeter die zo zoer binnen dat 
d'r gien vis leven wil, bi'jglieks de Catspoele en de poele in et Diaeke-
nievene bij Ni'jberkoop. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Henk J. Jager 

Kikker (2) 

Vroeger blaosden de kiender wel kikkerds op. Ze deden dat mit een 
rietien waorvan ze et iene uutaende in de kikkerd zien gat douwd 
hadden. As hij dan goed bol wodden was leuten ze him op et waeter 
drieven. Gewoonlik overleefde et dier zoks niet. Daornaost wodde 
d'r doedertieden een boel mit kikkerds op snoek of aol viskt. Veur et 
vangen van aol wodden vaekejonge kikkerties in et ni'jgrös van nat 
hujlaand zocht. Veur et snoeken vongen ze grotere exemplaoren die 
an de loopangel deur et waeter sleept wodden. 0k vertelden ze kien-
der die graeg een breurtien of een zussien hebben wollen wel dat ze 
een kikkerd an de deure hangen mossen. In dat geval zol d'r wel es 
een sturk mit een poppien lokt wodden kund. Weer hiel wat aanders 
is dat ze wel een koolde kikkerd in de ketel deden om et drinken koel 
te holen. 
In de jaoren zestig en zeuventig wodde et hadde minder mit de kik-
kerds deur et gebruuk van DDT. 0k kan op 'e gangber bruukte 
laandbouwgronden haost gien kikkerd leven. Onderwiels zitten ze 
wel weer mit grote tallen in de netuurterreinen en wo'n ze gauw es in 
tunen en parken zien. Wat dat anbelangt is et een stok beter mit de 
kikkerds wodden. Wel wo'n d'r now een boel deur et verkeer platre-
den of mit mesienen an smots mijd. 



Dag van de verpleging 
Twiede pinksterdag 

Eerste Kertier (maone) 05.47 

maendag 

12 
meie 

deens dag 

13 
week 20 	 meie 

4I 
As de liester zien hoogste liedfluit, veurspelt dat koolde 

(Ni 'j hooltpae) 

Aende van de lesheiligen 
	

Internationaole Dag van het gezin 

woensdag 
	

donderdag 

14 15 
meie 	week20 	 meie 

Die vent het ok gien marg in de botten 
(stelt niet vule veur, is een sloppeling; Noordwoolde, 

Ni 'jlaeiner Ooldelaemer, Oosterwoolde) 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Hooltpae komt et volgende zeggien: 

Meester, meester wil niet kieven 
Want mien penne wil niet schrieven 
En hoe meer as de penne kift 
Hoe minder as mien penne schrift 

In De Hoeve en Nijhooltpae wodde as antwoord op de vraoge Hoe 
oold bij' wel es uut de gek zeg 
Krek zo oold as mien hanen 
Mar niet as mien tanen 
Mien neuz' en mien oren 
Bin gelieke mii' mij geboren 



Volle Maone 04.11 

deensdag 	woensdag 

20 21 
meie 	week 21 	 meie 

Ieder moet zien eigen pattien vegen 

(moet veur him zels zorgen; Donkerbroek) 

donderdag 	vn 'j  dag 

22 23 
ineie 	week 21 	 meie 

Et is net een blikken panne, vol deuken mar nooit dood 

(et is iene die altied krimmeneert dat hij him ziek vuult 

of him niet lekker vuult; Oosterwoolde) 



Kees Koopstra 

Tevreden 

Verleden zoemer zatten de vrouw en ik op een baankien in Leerdam 
an een ijsko te lebberen, doe een man in een scootmobiel oons 
ansprak. 
Hi'j kwam et zitgeld beuren, zee hi'j knipogende naor oons. 
De man was slim bliede mit zien vervoermiddel. Hi'j was now eigen 
baos. 
Dat laeste was liekewel in tegenspraok mit doe hi'j oons ok vertelde: 
'Ik bin al 53 jaor bi'j dezelde baos.' 
Hi'j vertrouwde oons toe, dat doe hi'j vuuftigjaor trouwd was, zien 
vrouw tegen him zee: 
'Et is mar goed ok dat jow zo lange dezelde baos hebben, aanders 
was d'r niks van jow telane kommen.' 
En toch vuulde oonze tachtiger him een vri'j man. 
Hi'j was tevreden mit zien dubbeld lot. 

Ik wete hiel vule goeds van jow 
(Naor een gedicht van Georgia Highways) 

Zol de wereld niet een stok beter wezen 
as iederiene die ik treffe, zeggen zol: 
'Ik wete vule goeds van jow.' 
Zoks zol mij arg goed doen. 

Zol 't gewoon niet aorig wezen 
as iedere haanddrok zeggen zol, 
eerlik, en ik mien et van hatte: 
'Meenske, 'k wete vule goeds van jow!' 

Zol 't leven niet gelokkiger wezen 
aft goeie priezen zollen? 
Want echt, bi 'j  al et kwaod, 
in mij en jow zit zovule goeds. 

Zo! 't niet hiel mooi wezen 
as iederiene daenken zol: 
Jow weten een betien goeds van mij. 
En ikke? Ik wete 'n protte goeds van jow. 

Martha 



Afrikadag 	 Zunne op 05.32, zunne onder 2 1.42 

zaoterdag 	zundag 

24 25 
meie 	week 21 	 meie 

k 4,10 

Liefde is een poesien an je hat, 
waor ie niet an klauwen meugen 

(Donkerbroek) 

maendag 	deensdag 

26 27 
00 

meie 	week 22 	 meie 

Lienen is net as een poppe die in de pakkedoek pist, 
eerst is et lekker waarm en dan vies koold 

(Ni 'jtriene) 

7~-V 	 Z008 



Puzeltien 

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 d'r komt een ni'je letter bij. 

• mitklinker 

• . 	 voegwoord 

• . . 	 lidwoord 

• . . • 	 Europeaan 

tegenovergestelde van begin 

niet stiegen, mar... 

Chileense socialist 

kaant van de Lende 

De oplossing is over een schoffien op de webstee www.stelling-
warfs.nl  te vienen. 

Thijs van Galen 

Roofvoegels 

De lichamelike eigenschoppen van roofvoegels bin anpast an heur biezun-
dere leefwieze as jaegers op levende prooien. De veurnaemste anpassings 
bin te vienen in et 'vliegapperaot', et gezichtsvermogen, et geheur, de 
poten en de snaevel. De keunst van et vliegen speult een belangrieke rolle 
bi'j de jacht; et vangen van een prooi komt haost altied nao een vliegaktie, 
variërend van een kotte stootduuk tot een langere aachtervolging. 
De meerste soorten sporen heur prooien vliegende op, daorbi'j bin et zicht 
en et geheur de belangriekste zintugen. De prooi wodt mit de poten pakt en 
deur de meerste soorten ok mit de poten doodmaekt. Daornao wodt de 
prooi mit de snaevel an stokken trokken en opeten, of an dejongen voerd. 
In Nederlaand bruden van de dagroofvoegels wel dattien soorten, mar die 
kommen niet allemaole in oonze streek veur. Elke voegel zocht een leefom-
geving uut die veur him et beste geschikt is om te leven en te overleven. In 
oons refereensiegebied kommen de volgende soorten dagroofvoegels veur: 
de havik, sperwer, schofferd, wiekel, boomvalk en brune kiekedief, van de 
naachtroofvoegels: de karkoele, raansoele en stienoele. 
Wie meer over de warkgroep roofvoegels in West-Stellingwarf weten wil, 
verwies ik graeg naor de webstee www.roofvogelsweststellingwerf.nl . 
Op mien volgende blatties vertel ikjim graeg over de verschillende soorten 
roofvoegels in oons gebied. 



Laetste Kertier (rnaone) 04.57 

woensdag 
	

donderdag 

28 29 
meie 	meie 

Et is een liepe gatlikker 
(gien veurnaeme broeder; Ni'jberkoop) 

Werelddag van et niet-roken 

., vn jdag 

30 
meie 	week 22 

zaoterdag 

31 
meie 

4/ 
Zit niet zo te pr oemen 

(kiek niet zo zoer; De Bles se, Noordwoolde, 

Oosterwoolde, P eperge) 

2008 



Bruuikaseffekt 

Et wodt wel een klus 
mar ooit hebben we dus 
wel een methode 
veur plestik-recycling vunnen 

Dtn hebben wi'j toch 
ok tuunstoelen genog 
om van et bruuikaseffect 
genieten te kunnen? 

Jan Oosterhofjr. 

Disse karke staot in ..... 



Zunne op 05.25, zunne onder 21.51 
Rozemaond 

zundag 

1 
juni 	week 22/23 

maendag 

pi 
juni 

Leer om leer, pak ie mi'j dan pak ik je weer 
(Ni 'jhooltpae) 

2008 

Ni'je Maone 21.23 

deensdag 	woensdag 

3 2 
juni 
	

juni 

44 

D'r ni'jighied an hebben 
(d'r plezier an hebben; Donkerbroek) 

2008 



Je eigen kaemer 

Een kamer, die gruuit om je henne, 
de taofel, de stoelen, de waand 

eerst is hi'j kaeler dan kael nog; 
ie bin in een ruumte belaand. 

Dan kies ie klieden en plaanten, 
kleuren en stoffen en locht 

en komt alles dan bi 'j mekaander 
geniet ie, want zo haj 't bedocht. 

Jow kriegen somstieden kedogies 
jow kopen d'r laeter wat bi'j, 

verzetten wat bloemen en stoelen 
jow daenken: dit heurt echt bi 'j  mi  'j. 

Hier vuul ie je thuus en hiel veilig, 
hier kom ie weer bi'j nao een dag 

en ie zeggen nao 'n prachtige reize: 
'Wat mooi da 'k hier thuuskommen mag.' 

Hannen Houtman 

Annie Dedden 

Netuurkuier over de Woldbarg (1) 

Kommende vanof Wolvege kuj' kiezen veur de vierbaensweg, ofsiag Stienwiek-
Noord nemen en op de retonde de 2e  ofsiag de Ruxveenseweg op gaon. Of ie kiezen 
veur de toeristische route deur et keloniedörp Willemsoord: Stienwiekerweg anho-
len tot an de t-splitsing, hier gaoj' li.of Stienwiekerweg ri. Witte Peerden, bi'j de 
retonde 1e  ofsiag de Ruxveenseweg op. Bi'j de verkeerslochten li.of richting Tuk. 
De 2e  weg rechts Tukseweg. Nao kefé De Karre, de thuusbasis van et bekende man-
nekoor 'Karrespoor' gaoj' links de Bergweg in. Die weg volgen blieven, over et 
spoor en mitbugen naor links onder et viadukt deur. Nao et viadukt is an de rechter-
kaante een groot perkeerplak. 
Oonze 3 km lange netuurkuier begint tegenover de ingang van et perkeerplak. Dat 
staot angeven mit een bottien. Vri'jwel an et begin van de kuier begint de 'klim' 
naor et hoogste punt van de Woldbarg, 25 meter. De Woldbarg is ontstaon in de 
twiede iestied. Af op de top binnen, hef een prachtig uutzicht over et heuvelach-
tige laandschop en et stroomdal van et reviertien de Aa. En tegen de locht stikt de 
prachtige St. Clemenstoren him of. De 'Stienwieker Toom', waoras de bekende 
troubadour van et Wold, Gerard Rutger Buisman over zingt, staot as een herkenber 
baoken in de skyline van Stienwiek. De toren het een hoogte van 86 meter. Ze heb-
ben trouwens nogal een peer jaor over de bouw daon. In 1466 is de eerste stien legd 
en in 1511 weren ze klaor mit disse grote put wark. In de zoemer kuj' de toren, af 
een goeie konclisie hebben, beklimmen. 
0k disse kuier vragt wel ienig uutholingsvermogen, veur de klim en veur et belopen 
van de paeden, die overgruuid binnen mit de wottels van de bomen. Laot datje d'r 
niet van weerholen om de mooie kuier te maeken. Op de Woldbarg het vroeger een 
mooie uutkiektoren staon, mar die is in 1985 verdwenen. De stichting 'Vrunden van 
de Woldbarg' is al sund 2004 doende en perbeer geld bi'j mekerete kriegen om een 
ni'je toren bouwen te kunnen. Architect Paul Ruiter uut Stienwiek zal et ontwarp 
maeken van de dan te bouwen toren van 25 meter hoge. Een anweenst veur de kuier-
routes over de Woldbarg. (Bron: Oprechte Stienwieker kraante) 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Wereidmilieudag 

donderdag 
S, 

vn jdag 

6 
juni juni 

Dat ni'jgien gong as een strovuurtien deur et dörp 
(Hooltpae) 

2008 

Zunne op 05.20, zunne onder 21.57 

zaoterdag 	zundag 

7 8 
juni 
	

juni 

Ie moe'n je mar niet opwienen, 
dan moej' je ok weer ofwienen 

(Ni 'jberkoop) 



Annie Dedden 

Netuurkuier over de Woldbarg (2) 

Zowat halverwege ligt een Cooperbaene, veur de sportievelingen een mooie gele-
genhied heur uutholingsvermogen es op een professionele meniere te testen. Een 
bod mit infermaosie daorover is anwezig. 
Opvalend tiedens disse kuier bin de blekberpollen (bosbeien). Af kiender mitnemen 
neem dan ok even een tasse mit om evt. de grote denappels in te doen. Nao de kuier is 
d'r gelegenhied om even lekker uut te poesten bij et theehuus. Die oolde boerderi'je 
dreug de naeme: 'Ooster Hiddinghe', nuumd naor de eigener van eertieds. (Bron: 
Lute Bouwer in zien boek 't Wold II). Ik weensk jim een noflike kuier toe. 

Boswachteri'je 'Et Stienwiekerwold' bestaot uut De Eese, de Woldbarg en de Ronde 
Blesse, mit mekere een oppervlakte van 320 ha. Et is een gebied mit een protte ver-
schillende soorten bomen, gröslaand, hoogvene, een stok heide en boswallen. 
De boswallen op de Woldbarg bin ooit anlegd om et vee en et wild tegen te holen. 
Boeren konnen et hoolt goed bruken veur paolties, braandhoolt en schoppestaelen. 
Dat is now niet meer an de odder, mar veur kleine zang- en roofvoegels is et een 
mooi plak om heur nust en schoelpiak te maeken. 0k hebben een protte vlinders, 
krobben, moezen en knienen heur plakkien daor vunnen. Elk laandschop het zien 
eigen plaanten en dieren, en omdat de Woldbarg uut verschillende laandschoppen 
bestaot, bin d'r dus een protte verschillende plaanten en dieren te vienen. Slim mooi 
bin de laenen mit beuken, die d'r al meer dan 130 jaor staon. (Bron: Infermaosie-
bodden van Staotbosbeheer) 

D'r bestaot ok een volksverhael over de Woldbarg. An de voete van de barg zol een 
schat van goold begreven liggen. leuwen leden, doe de Zuderzee nog heur waeter 
over dit gebied stromen laoten kon, zo vertelt et ver/wel, is hier an de voete van de 
Woldbarg een klein botien vergaon, mit an boord een protte goold van een rieke 
jonkheer Et goold is in et waeter verdwenen en nooit hebben ze et weer vienen 
kund. (Bron: Lute Bouwer in zien boek 't Wold IV) 

Veur de kiender 

Piepmoes en de katten 
Piepmoes is op een dag an et speulen in de bos. Weten jim wel wat hi'j an et doen is? Hi'j 
is an et knikkeren. Piepmoes het een mooi vlak pattien opzocht. Aachter een streep weg 
rolt hi'j zien knikkers ien veur iene naor een koelegien even veerderop. Soms lokt et him 
om een knikker in ienkeer et koelegien in de rollen, mar meerstal moet hi'j d'r vaeker 
over doen. 
Kiek, now het hi'j een dikke bosterd in de hanen. Die is best zwaor veur zoe'n klein moe-
sien. Mar Piepmoes nemt een anlopien en lat de dikke knikker dan los. De bosterd rolt 
recht op et koelegien of. Mar dan... rolt hi'j d'r overhenne en een hiel aende deur. Piep-
moes het et koelegien kiek niet groot genoeg maekt. Hi'j draeft hadde aachter zien 
bosterd an, want die wil hi'j niet kwietraeken! Et is een hiele mooie bosterd en hi'j is d'r 
slim zunig mit. 
Inienen stroffelt de moes argens over en vaalt laankuut op de grond. 'Now hebben we 
jow, Piepmoes,' mauwken de beide katten Klaos de kaeter en Miep. 'Now eten wejow 
lekker op. Eindelik is et zoveer,' smikkelen ze. De katten hadden Piepmoes al een schof-
fien in de gaten holen en griepen now heur kaans... Nog iene sprong en ze hebben 
Piepmoes in de klauwen. 
Mar dan beginnen de beide katten me toch te raozen en te jammeren: 'Au, au, auww,' 
mierken ze, 'auw, auw, hool op asjeblieft.' Ze griepen beide mit de poties naor heur kat-
tekoppen en taelen niet meer naor Piepmoes. En die maekt vanzels dat hi'j votkomt, dat 
snappen jim wel! Wat daenken jim dat d'r gebeurd is? Now, luuster mar. De doeve, iene 
van Piepmoes zien kammeraoden, zag kiek op 'e tied wat d'r gebeurde. Hi'j koerkte 
mitien naor een peer ere doeven, en mit mekere pakten ze gauw alle knikkers van Piep-
moes uut et koelegien. Ze vleugen hadde naor de katten toe en leuten de knikkers boven 
op heur valen. Now, dat vuult niet noflik, dat begriepenjim wel. De katten stoeven naor 
heur boerderi'je en kroepen gauw in heur kattekörfies. 'Wat oonze katten toch weer uut-
spoekt hebben, vandaege,' zocht de boerinne aovens tegen de boer. 'Ik weet et niet, mar 
ze bin vanmiddag allebeide mit de stat tussen de poten in heur körfien kreupen en hebben 
allebeide een peer hiele dikke bulten op 'e kop.' 
Wij weten vanzels wél hoe dat zo kommen is! Eigen schuld, dikke bult, wat jim? 

Sietske Bloemhoff 



Eerste Kertier (maone) 17.04 

maendag 	deensdag 

9 10 
juni 	week 24 	 juni 

D'r gien groot oge op hebben 
(d'r niet al te vule van verwaachten; Ni'jhooltpae) 

Intemationaole Dagtegen kienderarbeid 

woensdag donderdag 

11 12 
juni 	week 24 	 juni 

Blauwe ogen, trouwe ogen 
(Munnikeburen, Ni 'jlaemer, Ooldelaemer, 

17  re 	
Oosterwoolde, Scharpenzeel) 



Sjoukje Oosterloo 

Zundagmorgen 

Jannie heur oolden gongen ieder naor heur eigen karke. Mem gong naor de 
Deupsgezinde en heit naor de Hervormde karke. Zundagmorgens toogden Jan-
nie en heur mem steevaaste naor de preek, waor ze mitzongen in et karkkoor. 
Omreden heit zien karkdienst laeter begon, weren de beide vrouwluden as eer-
ste weeromme in huus. Daor zetten moeke en dochter alvast een pot mit koffie, 
die ze, as heit in huus kwam mittenneer soldaot maekten, mit een gevulde 
koeke d'r bi'j, as zundagse traktaosie. 
De rooie kaeter nam op zundagmorgen zien kaans waor. Steevaaste gong die 
dan in de grote rieten stoel van heit liggen te genieten van et zunnegien dat him 
lekker waarm op 'e huud scheen. 
Iedere zundagmorgen zag Jannie et weer gebeuren; heur heit, die, as hij thuus 
kwam uut de karke, de katte een oplewaaier gaf en him uut zien stoel jachtte. Et 
begrootte Jannie om et besien, en ze begon heur d'r de hieltied meer an te arge-
ren. Tot ze heur op een zundagmorgen niet meer stilleholen kon. 
Doe ze zag dat de katte weer hadhaandig uut de stoel jacht wodde deur heur heit, 
vul ze tegen him uut: 'Heit, now kommen jow bek uut de karke, daor leren ze je 
om netties mit je naoste en de schepping omme te gaon. Hoe kun jow et dan bij 
jezels goed kriegen, aj' de hieltied de katte zo roeg uutje stoel raomen?' 
Heit keek Jannie es an, en het d'r veerder gien woord over smerig maekt. Mar 
van die tied of an vul et Jannie op dat heur heit de katte veurzichtig op een eer 
plakkien daelelegde, eer hij in zien rieten stoel zitten gong. 
Waor as Gods woord ok mar goed veur is, docht Jannie, en ze geneut twie keer 
de helte meer van heur paantien koffie op zundagmorgen. 

Henk J. Jager 

Adder (2) 

De naeme van de slange is adder. Meugelik gaot disse naeme, bek as et 
Fries 'njirre', weeromme op et Middel-Nederlaanse 'nad(e)re'. 
De adder is oonze ienigste gifsiange. Hi'j bit een meenske liekewel alliend as 
hij him in et nauw dreven vuult, wat gebeuren kan aj' him oppakken willen 
of aj' op et verkeerde mement op et verkeerde plak binnen. In et Fochteler 
Vene is een jaor of wat leden bi'jglieks nog een vrouw deur een adder beten 
doe ze tussen de bentepollen zitten gong te pissen. Bij adderbeten ontstaon 
vaeke pienlike zwöllings die blauw kleuren en wel een dikke weke anholen 
kunnen. Soms kan et slaachtoffer ok nog slimme piene in de boek hebben, an 
de schieteri'je raeken en slim spi'jen en zwieten moeten. Vroeger bin d'r grif 
goenend, veural kiender, die in verholing meer gif binnen kriegen, dood an 
gaon. Om adderbeten te veurkoinmen moej' et dier mit rust laoten en niet mit 
blote voeten en/of blote bienen zien leefgebied binnengaon. 
Vanwegens zien giftighied ston de adder vroeger niet best bekend. Dat dot 
now nog blieken uut zegswiezen as 'D'r zit een addertien onder et grös', 
'Zo venienig as een adder' en 'Die persoon is een adder geliek'. Ooit was 
de adder alderdeegst zo talriek dat men d'r riegelmaotig tiene of twintig 
van bi'j mekaander in de buurt liggen zag. 0k kon et gebeuren dat d'r een 
adder een huus of een plaggehutte binnen gong. Butendat deden de meens-
ken doedertieden nog een boel haandwark op et laand. Om kot te gaon: d'r 
was doe dus meer kaans dat iene een adderbeet opleup. Daoromme wodden 
slangen doe vaeke mit stokken doodsleugen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



., 
vn j

.dag zaoterdag 

13 14 
juni 	week 24 

	 juni 

Ik zinge gien twie lieties veur iene cent 
(ik heb ei' net ok al zegd, ik zeg et niet nog een keer; 

Blesdieke, Ni 'jhc oltpae) 

Zunne op 05. 18, zunne onder 22.02 
Vaderdag 

zundag 	maendag 

15 16 
juni 	week24J25 	 juni 

Hi'j is de duvel ontkreupen bij lochtschoondag 
(hij is geweldig liepe; De Hoeve, Steggerde) 



Henk J. Jager 

Adder (2) 

0k wodde de adder wel vongen veur et maeken van addereulie. Dat was een 
smikseltien tegen ontsteuken vonels van koenen. Bij et addervangen wodde 
een lege flesse bruukt. D'r wodde eerst een gat greven dat zo diepe as de 
flesse lang was wezen mos. Daor wodde de flesse dan in zet. Vervolgens 
wodde et gat om de flesse henne weer mit grond opvuld. Omdat de eupening 
dan hek was mit de grond leek et krek as zat d'r een hollegien. Dan leut de 
addervanger de valle een posien staon mit de hope dat d'r uut himzels een 
adder inkreup of hij dreef d'r iene mit een stok naor toe. Om uutkroepen te 
veurkommen wodde een flesse mit een adder d'r in mit een stoppe ofsleuten. 
Thuus wodde disse d'r weer ofhaeld en dan wodde d'r een flutte raapeulie op 
'e levende adder geuten. Vervolgens kwam de stoppe d'r weer op en daornao 
mos de inhoold nog een schoft te trekken staon. De addereulie was pas 
gebruuksklaor as de adder al min of meer verteerd was.* 
De adder leeft et meerst op 'e heide en in et hoogvene. Deur de ontginnings 
van de woeste gronden is et een stok minder wodden mit de slange. Terreinen 
waor now nog adders huzen bin et Drents-Friese Woold, et Fochteler Vene, et 
Haulerveld, et Diaekenievene, de Delleboersterheide en de Schaopedobbe. 
Deur et weer tot heide ommevormen van stokken naaldbos en laandbouw-
grond krigt de adder weer wat van zien vroegere leefgebied weeromme. 

* Gegevens over et maeken van addereulie staon in et interessaante boe-
kien van Lantinga, J.H. (1994), Van heuren zeggen, zien en weten. 
Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde. 

El fa4Jfl deon'be\zoe 
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Volle Maone 19.30 

deensdag 	woensdag 

17 18 
juni 	week 25 	 juni 

4i 

Now is zien lied wel uutzongen 

(now is et gebeurd mit him; Hooltpae) 

2008 

, . . 1 _ donderdag 	vn jaag 

19 20 
juni 	week25 	 juni 

D'r is gien opredden (meer) an 

(et is niet meer te doen; Ni'jberkoop, Steggerde) 



De eerste gedichten in et Stellingwarfs 

S.L. Brug 

De Zoemmer van 1837 

Mien heûi hè 'k dreug' en wel in huus, 
Mien rogge kaan 'k haost meeijen; 
De boekweite is niet aal te pluus, 
De knollen moe 'k nog zeeijen; 
Van 't veurjâor ha 'k het lang' niet docht, 
Dat mij mien laand zoo veule opbrogt. 

't Was lange kaold, - doew vreur 't zoo staark, 
Krekt of er niks zol gruuijen; 
En nou! - is 't niet en wonderwaark 
Hoe we alles zeâggen gruuijen? 
't Is krek zoo vroo as aanders kloar; 
De Heere is goed, - dat is moâr woâr! 

Mien koenen geven fiks, en veur 
De botter kon 'k goed beuren; 
Zie lopen nou nog buten deur, 
Doâr hezze 't noâ beheuren. 
'k Hè greus genoeg; dat is en zâek, 
Die veurdiel geeft en groot vermâek. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

De zoemmer van 1837 

Mien appelboomen bin zoo vol, 
De toeken kun 't niet dreeggen. 
Mien skâopen geven vrij wat wou' 
En lâomen as een zegen. 
Mien wief en kienders, zond en staark, 
Doen deâgliks bliede mit mij 't waark. 

Wat groote heer kan 't beter goân 
As mij. bij zoo'n gelok? 
Niet greâg wo'k mit hom ommestoân; 
Al he 'k 't somstieds wat drok. 
Ik eet mit smâek en sloâp goed uut, 
Tot mij mien wieffien wakker tuut. 

S.L. Brug, in: Friesche Volksalmenak voor het jaar 1838, vierde 
jaargang, Leeuwarden, 1837, blz. 138-139 

Veur zoveer bekend bin de vuuf gedichten van S.L. Brug in de Frie-
sche Almenak van dejaoren om 1840 henne de eerste gedichten in et 
Stellingwarfs op pepier. Van die vufe is De zoemmer van 1837 et 
aldereerste. 



Begin van de zoemer 01.59 M.E.Z.T. 	Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 

zaoterdag 	zundag 

2122 
JUfli 	week 25 	 Juni 

4I 
Hi'j keek d'r ni'j tegen op 

(hij keek d'r verbaosd van op; De Fochtel) 

Sint-Jansdag 

maendag 	deensdag 

23 24 
juni 	week 26 	 juni 

Hij is zo liep as Liepertien 
(Ni 'jhooltpae) 



anatomie 

van et zere bien 
naor et verkeerde keelgat 
lopt een zenuw, 
of zoks zowat 

schop ik tegen et eerste, 
per ongelok of mit zin, 
dan schiet d'r in de riegel 
drekt wat et twiede in 

jan oosterhofjr. 

Puzeltien 

Vul op de stippen en strepies de oplossings in van de omschrievings 
die d'r naost staon. Af dat goed daon hebben, is d'r op de strepies, 
van boven naor beneden, een ni'j woord ontstaon. Alle in te vullen 
woorden hebben mit een huus/boerderi'je te maeken 

- 	. 	zit een raem of een deure in 

bovenste verdieping 

- 	 woonruumte 

• • - 
 

veur locht, en om deurhenne te kieken 

• - • 	onderdiel van schure 

• - • 	• ruumte waor af binnen kommen 

- 	• 	ruumte veur de koenen 

• • - • • 	Stellingwarfs veur we 

• - • • 	onderste verdieping 

- • • . . 	koj' deur naor binnen toe 

De oplossing is over een posien op de webstee www.stellingwarfs.nl  
te vienen. 



Laetste Kertier (maone) 14.10 
Preenses Alexia (2005) 

woensdag 	donderdag 

25 26 
juni 	week26 	 juni 

41  
In de parremetaosie 

(in de femiliekring; Buil, De Blesse, De Hoeve, 
Ni'jberkoop, Peperge, Steggerde) 

., vn jdag 	zaoterdag 

27 28 
juni 	week 26 	 juni 

Inb 
k 4,10 

Hi'j is aorig in de pee 
(deftige kleren an hebben; Der Izzerd, Else, 

Makkinge, Ni 'jberkoop, Ni 'jtriene) 



Thijs van Galen 

De havik 

De havik is warschienlik de meerst vervolgde roofvoegel van Europa West. 
De voegel kon inkeld overleven in dunbevolkte streken in uutgestrekte 
bossen veer van de meensken. Rond de vuuftigerjaoren in de veurige ieuw 
wodde de drok van de jacht minder en herstelde de soort him, ok in Neder-
laand. Mar van de midden van de jaoren vuuftig of tot 1970 wodde et tal 
weer hadde minder deur et enorme gebruuk van pesticiden. 
Doe et gebruuk daorvan an banen legd wodde kwammen d'r al gauw weer 
meer havikken. De laestejaoren nemt et tal in Nederlaand liekewel weer of 
deurdat d'r minder eten veur disse roofvoegels is. Dat komt veural omdat d'r 
minder zaod verbouwd wodt. Van dat zaod profiteerden mit naeme de hoolt-
doeven van; in de grotere bossen bin de hooitdoeven mit meer as 80 percent 
ofneumen. Et verspreidingsgebied van de havik is wel groter wodden, mar et 
tal is kleiner. In Nederlaand wodtet tal bruudperen schat op 1500 tot 1800. 
0k in oons gebied komt disse krachtige roofvoegel veur. Et is een gewel-
dige jaeger die deur gebruuk te maeken van rappe scheervlochten voegels 
en zoogdieren overrompelt. De havik is een echte staandvoegel en dat hooft 
in dat alle naodielige invloeden van de meens een rechtstreekse anslag op 
oonze havikkebevolking is. Daor valen niet alliend de opzettelike naodie-
lige invloeden zoas vergiftiging en klandistiene jacht onder, mar ok 
onopzettelike invloeden zoas veraarming van de leefomgeving en de 
onrust deur et kappen in de tied van et bruden. Et tal havikken is in oons 
refereensiegebied redelik stabiel, alliend jaorlikse verschillen in et 
bruudsukses kommen deur et anbod van eten en weersomstanigheden. 

Overboeken 

Gedaachten 

Gedaachten is de dadde bundel mit gedichten van Jan van der Meulen. Eerder 
verscheen van him onder de schoelnaeme Jan van Overtjonger Zonder zille 
(1983) en Onderwegens (1987) bij de Stellingwarver Schrieversronte, doe 
nog in Oosterwoolde, mar now al weer sund jaor en dag in Berkoop. Uut 
Gedaachten (verschenen in 2005) lezen jim now: 

Laand van mien thuus 

In de veerte 
bekende torens en meulewieken, 
dichtebi 'j  de pettens, 
vergruuid mit sobbig laand, 
in waeter aachter et riet 
haegelwitte wolkefladden 
en een diepe zunne. 

Hier het de netuur 
heur eigen tied, 
heur eigen kleuren, 
heur eigen stilte: 
laand van de Lende, 
laand van mien leven, 
laand van mien thuus. 



Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

zundag 	maendag 

29 30 
juni 	week27/28 	 juni 

Et is net een bliend peerd 
(hij warkt an ien stok deur; Wolvege) 

Hujmaond 

deensdag 	woensdag 

	

1 	2 

	

juli 	week27 	 juli 

Dat is mi'j te zwaor, dat is peerdewark 
(De Hoeve) 



Disse klokkestoel staot in . 

Spreukies en gezegden van Klaas Boersma 

* Van een visker heb ik heurd daf' op een maand mit kreeften nooit 
een deksel hoeven te doen, want-as iene van de besies omhogens 
kropt, trekken de aanderen him weer naor beneden. 
Dit gedrag komt mij bij meensken ok niet vremd veur. 

* Een niet zoe 'n pientere jongkerel had wark vunnen, mar nao een 
peer weken zee zien baos: 
'Ie hoeven maendag niet weer te kommen.' 
'Okee, ' zee de jonge, 'dan weenske ikfow een goed weekaende en 
tot deensdag.' 

* 'Waoromme gaof' d'r naachs nooit of as et slim onweert?' zee 
een man tegen zien zwaoger die butenuut op een boerderi'fgien 
woont. 
'Waoromme za 'k d'r of gaon, 'zee de man dreuge, 'ik kan 't op bedde 
ok wel heuren.' 



Ni'je Maone 04.19 

donderdag 	vn jdag 

3 4 
juli 	week 27 	 juli 

Hi'j het ogen as bosterds 

(grote ogen; Der Izzerd) 

Zunne op 05.28, zunne onder 22.00 

zaoterdag 	zundag 

5 6 
juli 	week 27 	 juli 

Jkk 	Jan mit de liere en Trien mit de trom 

Jan het een bochel en Trien die is krom 

(wodde deur sommige Noordwooldigers zongen langs 

de huzen; De Blesse, Buil, Peperge, Steggerde) 



Henk J. Jager 

Ringslang 

De naeme van et dier is rings lange. Et woorddiel 'ring' slat op de twie 
gelige vlekken die et dier aachter op 'e kop zitten het. Dat aenlik het hi'j 
niet een ringe. 
De ringslange kan tot wel over de meter laank wodden. Vroeger wodde 
disse slange riegelmaotig veur de giftige adder anzien. In dat geval 
wodde hi'j wel mit een stok doodhouwd... 
De ringsiange jagt onder aanderen op vissen, kikkerds, sallemanders, 
podden en moezen en slokt die dieren levend deur. Et dier kan slim goed 
in et waeter zwemmen. In et nauw dreven scheidt hi'j een smerig roe-
kende spray of. 0k kan hi'j him dan dood holen. Om eier te leggen, wat 
ze in juni of juli doen, zuken de wiefies een bruuibulte op. Dat kan 
bi'jglieks een bulte van dong, kompost, grös en/of slootgoed wezen. 
Deur et bruuien in de bulte bruden ze de eier uut. Vroeger weren d'r 
bruuibulten zat, waoronder een protte dongbulten. Vandaege-de-dag 
kan de slange niet zo makkelik meer een geschikte bulte vienen. Om d'r 
iene te vienen moet et dier meerstal wegen en fietspaeden overstikken, 
waorbi'j d'r een grote kaans is dat hi'j platreden wodt. Daoromme is et 
vule minder mit disse slange wodden. Tot de terreinen waor now nog 
ringsiangen huzen heuren onder aanderen et Drents-Friese Woold, et 
Diaekenievene, de Delleboersterheide en de Ooldelaemsterpoolder. 

Naektstraand 

Trui uw' 

T-shirt uut 

kotte broek uut 

sokken uut 

sandalen uut 

onderbroek uut 

zunnekleppe op 

zunnebraand op 

zunnebrille op 

buusdoek over 

servettien over 

aanders verbraan ik... 

Harmen Houtman 



maendag 	deensdag 

7 8 
juli 	week 28 	 juli 

h& i 	 — 3~< 	 k 4,1. 

_Y~y1 	 ~9 
't Is pimpelpaors mit een donderwolkien 

(kleuren die niet zo goed bi 'j mekeer passen; Span ge) 

7" 	 Z008 

Eerste Kertier (maone) 06.35 

woensdag donderdag 

9 10 
juli 	week 28 	 juli 

Zo stark as pilo 

(Oosterwoolde; pilo is een dikke, starke stof die veural 

veur warkkleren bruukt wodde) 



IJbe Duursma 

Dorpshellen 

An de zuudkaante van de Schoterbrogge het Riekswaeterstaot an de 
rieksweg 32 in Hooitwoolde veur een twietal bezinepompen zorgd, elk 
an weerskaanten van de weg. D'r wodde destieds an plaetselik belang 
van Der Izzerd, mar ok an aanderen, vraogd om veur die plakken een 
naeme op te geven. D'r bin doe nogal wat naemen opgeven (Ok deur 
mezels)en twiejed'rvanbinuutkeuzenen vaastesteiddeurDirectoraat 
Generaol Riekswaeterstaot, direktie Noord-Nederlaand: Dorpshellen 
an de westkaante van de weg en De Weeren an de oostkaante. 
Et aorige is dat J.A. Mol!, heufd ofdieling letterkunde, geschiedenis 
en naemkunde van de Fryske akedemie in Liwwadden et veldnae-
meboek van Der Izzerd, Hooitwoolde en Ni'jhooltwoolde (schreven 
deur Ph. B!oemhoff-de Bruijn en meze!s) daorveur raodpleegd het 
en daoruut de naemen overneumen het. Een mooie opstikker veur de 
ofdieling veldnaemen van de Stellingwarver Schrieversronte. 
Bij disse veldnaeme Dorpshellen zol et om uutveend laand gaon dat 
verhuurd wodde an boeren uut Ooldeschoot (uut et 'dorp'). Hellen 
zo!len haegen of gatten wezen. 

Sjoukje Oosterloo 

Een lot uut delotteri'je (1) 

'Hi'j is d'r heur!' komt Bertus zien stemme aachter de kraante weg. 'Wie is d'r 
weer, man, wees toch es wat dudeliker. lekonnen wel hoge koorse hebben, zo mal 
praot ie d'r in omme,' lacht Wimke, wiels ze de eerpels uut dejasse helpt. 
'Ik bedoele de persoon die de heufdpries in de lotteri'je wunnen het. Ik miende dat et 
wel zoe'n twintig miljoen euro's was,' perbeert Bertus zien vremde uutspraoke uut te 
stokken. 'Et wasja een stokmennig weken leden op 'e radio, dat de heufdprieswinner 
him nog niet anmelded hadde. Now is de prieswinner mit zien lot naor et lottokantoor 
gaon en sund die dag het hi'j een dikke slompe geld op zien baankreken staon.' 
'Waoromme het de man toch zo lange waacht, zoj' zeggen,' vragt Wimke heur of. 
'As ik een pries wunnen hadde gong ik d'r votdaolik op of,' zegt ze wiels ze nog een 
eerpel in de panne plompen lat. 
'Ja, ie wel, mar iederiene is niet zo rempend as dat ie binnen.' Wiels Bertus zien 
vrouw gekjaegend een klap tegen heur stevige batteri'je geft, giet hi'j wieder: 
'Disse man hadde nargens gien euvelmoed in, tot hi'j op 'e radio heurde dat de 
prieswinner nog gien tael of teken van him heuren laoten hadde. Op een morgen zag 
hi'j twie witte doeven op zien auto zitten. En hi'j docht mitien, ik bin d'r haost wel 
wisse van dat die doeven me gelok brengen, laot ik mien lot mar es opzuken. Doe 
hi'j in zien papperassen ommesnuuide, dee hi'j de ontdekking dat hi'j et winnende 
nommer hadde,' brengt Bertus verslag uut. 'Hoe weet ie dat allemaole zo krek,' wil 
Wimke weten. 'Ja maegien, dat staot allemaole in de kraante te lezen. Ie moe'n ok 
es wat meer kraantelezen, dan bi'j' mit alderhaande toestanen op 'e hoogte en hoef 
ie et dörp niet in veur et laeste ni'js,' plaogt Bertus zien vrouw. 'Now, et ni'js dat 
hier bi'j oons in 'tdörp de ronte dot komt meerstal niet in de kraante,' mient Wimke. 
'Butendat, buurman zien doeven zitten hier vaeke genoeg bi'j oons op 't hiem en 
wi'j winnen nooit es een pries,' moet heur nog evenpies van 't hatte. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Wereidbevolkingsdag 

.. 1 vn jaag 	zaoterdag 

11 12 
juli 	week 28 	 juli 

Aj' 't pinkien geven, nemen ze de hiele haand 
(Else) 

Zunne op 05.35, zunne onder 21.55 

zundag 	maendag 

13 14 
juli 	week 28129 	 juli 

41 	

k 4,10  

 

Daor kan hi'j wel een pinke veur van de stal trekken 
(hij het wat kocht dat him flink geld kost; 

Noordwoolde) 



Sjoukje Oosterloo 

Een lot nut de lotteri'je (2) 

Een peer daegen laeter, as ze middags mit 'n beidend brune bonen 
mit spek zitten te eten, wist Bertus mit de vinger naor zien auto die 
buten veur de ruten staot. 'Kiek es Wimke, d'r zitten wel drie doeven 
op oonze auto en ze hebben ok nog een ring om de pote. As dat gien 
gelok brengt weet ik et niet,' lacht hi'j. Wimke zicht de totteldoeven 
ok zitten, en dan vaalt heur oge op de Stellingwarver kelinder, die 
deensdag de tiende as daotum angeft. 'Zeg Bertus, et kan best wezen 
dawwe disse keer wel een pries winnen, et is ja de tiende van de 
maond, dan is de trekking van de staotsiotteri'je,' hope klinkt deur in 
heur stemme. 
As de ere daegs de uutslag van de lotteri'je in de kraante staot, zit 
Bertus d'r plat veur mit zien lotten. 'Spietig Wimke, ondaanks buur-
man zien doeven hewwe weer niks wunnen,' komt et d'r een betien 
sneu uut. 
'Och, wat geft et, ie hebben ja al een lot uut de lotteri'je,' schelms 
kikt Wimke naor heur man. 'Hoe dat zo?' Vraogende zicht Bertus 
naor zien ere helte. 'Now je, ie hebben ja al een Witte doeve mit wel 
drie ringen omme,' lacht Wimke, wiels zeheurhanen veurhim op 'e 
taofel legt, waor as drie gooiden ringen an gleensteren. 

Henk J. Jager 

Libelle 

D'r wo'n vaeke grote en kleine soorten van dit insekt onderscheiden. De grote soor- 
ten wo'n wrattebieter, vrattebieter, blaorebieter (Bdie), moggebieter (Dho), 
glaezemaeker (Bdie, Ld, Obk), libelle, peertien (EI, NI-01), oosterpeertien (Nt, 
Spa, Sz) of schoemaeker (NI-01) nuumd. Tegen de kleine soorten wodtpeertien 
(Bdie, Bui, Dho, Diz, Ld, Nl-01, Np, Nbk, Obk, Op, Pe, Spa, Ste, Wol), blauwpeer-
tien (01-Nl, Spa), blauw peertien (Diz, Ld, 0w, Spa), glaezemaeker (Ma), 
goddeljuffer (Spa), waeterschoonmaeker (Dfo), waeterjuffer (Bdie, Bui, Dfo, 
Nbk), waterjuffer (Spa) ofjuffer (Spa) zegd. Veur zoveer vunnen wodden kon wodt 
de naeme oosterpeertien amper buten West-Stellingwarf bruukt: veerder is disse 
alliend kiek daorbuten in et dörp De Kuunder optekend. Meugelik het de naeme te 
maeken mit et trekgedrag dat sommige peerties en/of wrattebieters zien laoten heb-
ben. Daorbi'j vleugen ze mit grote tallen toegelieke dezelde richting op. 
Et zien van vule peerties en wrattebieters het wat van doen mit waarin zoemerweer. 
Dat dot temeensen blieken uut de zegswiezen 'Mit mooi weer bin d'r een boel blauw-
peerties' en 'As et mooi weer is en d'r vliegen veul wrattebieters, dan zeggen we dat 
d'rdreugte opkomst is'. Ok wo'n wrattebieters bij kommend onweer drokker. 
Wrattebieters hebbende meensken en heur vee altied nut daon. Dat is zo omdat ze een 
flink diel van de vliegen en moggen votvangen. Om zien naeme leuten de kiender wel 
es een wrattebieter op 'e hanen zitten om de wratten d'r of te bieten, mar dat hulp meer-
stal niks. Veerder wo'n peerties wel om heur mooie kleuren in lucifesdeusies daon. 
De larven van wrattebieters zitten et meerst in waeters waor gien of amper roofvis 
in zit. In waeter waor een boel vis zit wo'n ze ommes gauw opvreten. Daoromme 
wo'n bi'j heidevennen in verholing een boel soorten peerties en wrattebieters zien. 
Daor kan et waeter wel zo zoer wezen dat d'r gien vis overleven kan. Daornaost zit-
ten de larven vaeke een boel in drinkerskoelen en sloden die niet in eupen 
verbiening staon mit aander waeter. 



deensdag 	woensdag 

15 16 
juli 	week29 	 juli 

&li i 	 — >3b< 	 k ~~ 

Kakke en pisse 

Is nog et meerst wisse 

(zegd in de tied doe de keunstmest opkwam; 	l 
Oosterwoolde) 	 II 

Volle Maone 09.59 

donderdag 
., 

vn jdag 

17 18 
juli 	week29 	 juli 

As de gekken te marke kommen, 

kriegen de schepers geld 

(dat zal nooit gebeuren; schepers verdienen weinig, 

zullen pas as laesten wat geld krie gen; Buil) 
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Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Blesdieke komt et volgende zeggien: 

Klikspaon, halve maon' 
Ie maggen niet deur mien straotien gaon 
Hontien zal joe bieten 
Kattien zal joe krabbelen 
Komp van al joe babbelen 

En uut Scharpenzeel komt: 

Eerst een ka 1f en dan een koe 
Zo gaot Jantje naor de bliksem toe 



zaoterdag 

19 
juli 

Begin van de hoonsdaegen 
	

Zunne op 05.44, zunne onder 21.47 

zundag 

20 
week 29 	 juli 

Vraog niet hoe et kan, mar geniet d'r van 
(De Miente) 

maendag 
	

deensdag 

21 22 -  juli 	week 30 
	 juli 

Et beste peerd strofi 
(strukelt wel es; De Focht 

Ir iZ 
relt wel es 
ei, Ni 'jhooltpae) 



Kees Koopstra 

Kootde douche 

Af de douche bruken willen, moej' eerst de waarme kraene hiele-
maole eupendoen en dan et waeter mit koold d'r bi'j mingen, ston as 
waorschouwing op de douche op oons kampeerplak. 
D'r was vergeten d'r bi'j te vermelden, dat wanneer aandere gaasten 
waeter oftapten, ie een kot mement een koolde douche kregen. 
Dat was niet zo arg. 
Veul arger was daj', aj' klaor weren, de omgekeerde volgodder mit 
et dichtedri'jen van de kraenen anholen mossen. Dus daj' eerst de 
koolde kraene dichtedri'jden, in plak van de waarme. 
Et risseltaot was bi'j mi'j da'k een hiete straol op mien straoler 
kreeg. 
Over een koolde douche spreuken. 

twie 

et is beter 
vule te luusteren 
as vule te praoten 
daoromme hef twie oren 
en mar iene mond 

et is beter 
mit an te pakken 
as eren et wark doen te laoten 
daoromme hef twie hanen 
en mar iene kont 

en ok injow iene hatte 
is plak zat, ongekend 
et is een onaendig groot 
twie-kaemer appattement 

jan oosterhofjr. 



woensdag 	donderdag 

23 24 
juli 	week 30 	 juli 

Hij het een goeie mars in 

(hij het vule dronken; Wolvege) 

Laetste Kertier (maone) 20.42 

S, vn jdag 

25 
juli 

zaoterdag 

26 
week 30 	 juli 

4j 
	

Wt 	 k 411. 

Laot je gien oren an de kop ni'jen 

(laotje niks wiesn 2aeken; De Blesse, Peperge) 



Puzeltien 

Op de stippen moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 

naost staon, invuld wodden. In elk woord kommen de letters van et 

veurige en d'r komt een ni'je letter bi'j. 

• klinker 

• . 	 lidwoord 

• . . 	 keurig 

• . . . 	 naeme van et leesplaankien 

glas inetraem 

verzenden 

ommeknoeien 

onrechtmaotig dieren vangen 

De oplossing is over een schoffien op www.stellingwarfs.nl  te lezen. 

Thijs van Galen 

Schofferd 

In dejaoren zestig van de veurige ieuw bruudden d'r in oons laand mareen peer 
honderd peerties van disse roofvoegel.' In de loop van de zeuventigerjaoren 
is daor verbetering in kommen, veural doe veul chemische bestriedingsmid-
dels verbeuden wodden. De schatting is now dat d'r zoe' n acht tot tienduzend 
bruudperen binnen. In Nederlaand komt de schofferd dus now algemien veur. 
Boswallen en hooft langs laenen volstaon as plak om te bruden. Dejacht op 
voer gebeurt in dichte bossen, mar ok op kael bouwlaand, in moerassen lie-
kegoed as op heidevelden. De schofferd et alderhaande dieren, zoas pieren, 
insekten, vis, slangen, voegels en zoogdieren. As d'r een boel moezen bin-
nen, pakt de roofvoegel die et meerste. In jaoren dat d'r weinig moezen 
binnen is dat mitien an et bruudsukses te zien. D'r bin dan kleine legsels en 
d'r gaon veul nustjongen dood. 
Vaeke ziej' een schofferd argens op een paol zitten om zo de omgeving of te 
speuren naor een prooi. 
De meerste voegels blieven hier et hiele jaor deur, mar een klein diel van 
oonze schofferds nemt de muuite om naor et zuden te trekken. 0k een tal 
schofferds uut et noorden van Duutslaand en Scandinavië trekt naor et 
zuden. Et tal schofferds dat in et veur- en naojaor over oons laand trekt, 
wodt schat op zeuventig tot tachtigduzend, waorvan een tal hier blift. 
Ok in oons refereensiegebied is de schofferd de meerst veurkommende 
roofvoegel. Et tal wisselt wel es wat, mar dat het te maeken mit et anbod 
van voer en weersomstanigheden. 



Zunne op 05.54, zunne onder 21.37 

zundag 	maendag 

27 28 
juli 
	

juli 

Een meenske is gien eerpel 
(een ineens kan veraanderen, ok: 

elk meenske het gevuul; Ni'jberkoop) 

deensdag 	woensdag 

29 30 
juli 	week 31 	 juli 

9,11 

Et meer is nooit vol 
(men wil altied nog meer hebben; Ni'jberkoop, 

Noordwoolde) 



Overboeken 

Fokke van Lute op 'e tekst over 

In dit boek beschrft Fokke Middendorp et leven van Aant Heida, Jan van 
Schoot en Johannes Wardenier op een slim boeiende wieze. Et boek wodde 
in 1995 uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. Op dit blattien 
lezen jim et eerste pat uut et verhael over de vroegere veehoolder, wethool-
der en bestuurder Aant Heida uut West-Stellingwaif. Heida (overleden in 
1992) vertelde in 1991: 

'Ik was zeuvenjaor doe vader op 13 feberwaori 1907 wegraekte en moeder mit 
zeuven kiender aachterbleef op 'e plaets (in Ooldelaemer). Vader was niet 
stark, et was altied sukkelen west, dat ze was wel wat wend. Mar we hadden een 
bedrief van 45 bunder en daor ston ze doe alliend veur. Oonze ooldste breur, 
Jeep, was bek twintig en die wodde doe de boer, mar moeder was uuteindelik 
toch de spille daor alles om dri'jde. D'r kwam bij dat ze niet van boere-
ofkomst was. Ze kwam van Schoot waor heur volk in een - in oonze kiender-
ogen - deftig burgerhuus woonde. De naeme Brandenburg komt hier in de 
kontreinen al ieuwen veur onder grote eigenarfde boeren en grondeigeners. As 
ze in Ooldelaemer kwammen, leuten ze heur dan Ok rieden in een koetse. Wi'j 
zeden altied 'grootvader en grootmoeder', wiels die van vaders kaant 'pake en 
beppe' weren. D'r hadde nooit een betere moeder veur oons west hebben 
kund.' 

Wie graeg et verhael overAant Heida veerder lezen wil, mar ok benijd is naor 
dat van Jan van Schoot en Johannes Wardenier, rikkemederen we dit boek van 
hatte an. Et is nog de hieltied te koop bij de Schrieversronte in Berkoop of bi'j 
de boekewinkels in de Stellingwarven. 

In welk plak staot dit mooie oolde kenon? 



Ni'je Maone 12.13 
Oogstmaond 

donderdag 	vri'jdag 

31 1 
juli 	week31 augustus 

Elke slaaf is zien meester weerd 
(ie moe'n niet altied alles veur niks doen 

veur een aander; Berkoop) 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.26 

zaoterdag 	zundag 

2 3 
augustus week 31 augustus 

Wie wil bi'j zoe'n meid verkeren 
Zweren an de kont as jutteperen 

(Ni 'jtriene) 

2008 



Annie Dedden 

Et Nationaol Park De Weerribben (1) 

In 1986 is men begonnen mit et opstatten van et Nationaol Park, deur een overleg-
orgaan in et leven te roepen. Eigeners, beheerders van et gebied, en aandere 
betrokkenen hadden zitting in dit overlegorgaan, zoas meensken van de perveencie, 
de gemiente, riettelers en meensken uut de rekreaosie. 
Dat overlegorgaan mos een beheer- en inrichtingsplan op pepier zetten. 0k de 
plaetselike bevolking het d'r een stemme in had. Daornao is et anbeuden an de 
staotssiktaoris van Laandbouw, Netuurbeheer en Viskeri'je. Aan de haand van dit 
plan is in 1992 besleuten om an De Weerribben de staotus van Nationaol Park te 
verlienen. Mar et bleef niet bi'j die staotus alliend. 
Een dikke 40 jaor leden het de Raod van Europa besleuten een Europees netuurbe-
scharmingsdiplome in et leven te roepen. Daor kommen alliend hiel biezundere en 
goed beheerde netuurgebieden, kultuur- en netuurlaandschoppen veur in anmar-
king. In Nederlaand bin dat De Boschplaat op Terschelling, De Weerribben en de 
Oostvaardersplassen, alledrie bin ze in beheer bi'j Staatsbosbeheer. Et Naarder-
meer dat deur Netuurmonumenten beheerd wodt, het ok zoe'n diplome. 
Et diplome is de Weerribben in 1995 toekend. Zoe'n diplome duurt eerst 5 jaor, 
daornao bekikt een koppel meensken, die d'r verstaand van het, as et veur verlen-
ging in anmarking komt. Et diploma veur De Weerribben lopt tot 2010. 
In hiel Europa bin d'r an now toe 66 gebieden mit dit Europese diplome veur goed 
beheer. 
Mit dit diplome krigt De Weerribben een veurbeeldfunktie veur gebieden in 
Europa, die af mit de Weerribben vergelieken kunnen. Keken wodt naor de 
meniere waorop ze et verlanen beheren, scheppen ze blievende levensmeugelikhe-
den veur de verschillende dieren en plaanten die d'r leven, en die heur leven ofhangt 
van de verschillende stadia tussen eupen waeter en nat bos. 

(Lees veerder op ei volgende blattien) 

Annie Dedden 

Et Nationaol Park De Weerribben (2) 

Et Europees Diplome geft et gebied bescharming tegen negatieve ontwik-
kelings van butenof. De netuur gaot dan veur. Ie moe'n vanzels niet 
denken, dat af ienmaol et Europees diplome hebben, dat d'r dan niks meer 
daon hoeft te worden. Om de vuufjaor wodt d'r ja bekeken as d'r nog wel 
an de eisen voldaon wodt. len van de punten waor de kommende tied an 
warkt wodden moet, is dat et gebied ok in de toekomst veur de rekreaosie 
een gebied blift, waor as van geneuten wodden kan. 
Dit is een aorig briedvoerige uutienzetting van et Europees diplome. Een 
mitwarker van Staotsbosbeheer vertelde dat de Weerribben, behalven dit 
Europees diplome, in et bezit is van de volgende staotus: Wetlaand, voegel-
richtlijngebied, habitat richtlijngebied, Natura 2000 (een onderdiel van de 
ekologische heufdstuktuur) en veerder nog Eurosite member, internatio-
naole netuurbeheerders. 
En niet te vergeten hebben De Weerribben in 2004 mit et tillevisieper-
gramme Et mooiste plakkien van Nederlaand die titel binnen haeld. 
Siebrand de Boer, mitwarker bi'j Staotsbos, het indertied in zien eigen 
Overiesselse streektael zien mooiste plakkien op een geweldige meniere 
anprezen. 
De in oonze omkrieten goed bekende Andries van der Veen, de promoter 
van et Drents-Friese Woold, was ok veur dezelde titel in de stried. 
Et Nationaol Park de Weerribben greenst in de zuudwesthoeke an de Stel-
lingwarven. D'r is spraoke van dat de netuurgebieden De Rottige Miente, De 
Weerribben en De Wieden in de toekomst mit mekere verbunnen wodden. 



maendag 	deensdag 

augustus week 32 augustus 

De draank lopt him de ogen uut 
(zegd van iene die een boel drinkt; Ni'jhooltpae) 

woensdag 
	

donderdag 

01 
	

7 
augustus week 32 augustus 

Hi'j het een maege as een peerd 
(hij kan hiel vule op; Else) 



Henk J. Jager 

Kolblei 

De naeme van de witvis is blei ofplatter (Wol). 
De blei wodt meerstal as bijvangst bi'j et visken op voorn of brao-
sem vongen. Af him beetpakken kriej' de hanen onder et sliem. 0k 
het hi'j in verholing grote ogen. De naeme platter slat op de vorm 
van et dier. Hi'j is naemelik slim smal in de rogge. Veur de konsump-
tie is et liekewel gien beste vis. Dat is zo omdat d'r een boel fiene 
graot in zit. Veerder is et wel een mooi blinkende witvis. Et is trou-
wens wel aorig om even te numen dat mit een blei ok een tuttebelle 
bedoeld wodden kan... 
De vis zet zien/heur kuut bi'j veurkeur op plaantedielen of. Daor-
omme zit d'r in verholing een protte blei in de Lende. Dat komt 
omdat daor nog een boel pompeblaeden en aandere waeter- en moe-
rasplaanten bi'j de kaante langes gruuien. 

Is 

Klein orkest 

Een moenieke uw' Else 
die wol in een orkest, 

een fluite van Blesdieke, 
die vun dat ok wel best. 

Een vioele uw' Der Izzerd 
die dee hiel graeg es mit, 

een trompettien uw' De Haule, 
wol ok wel es een hit. 

Een tromme van De Hoeve 
die zag d'r wel wat in, 

een tuba van De Fochtel, 
die was ok lang niet min 

Ze kwammen mekere tegen 
en echt niet veur de sjeu, 

want ze speulen in gedaachten 
dit jaor bi'j André Rieu... 

Harmen Houtman 



Eerste Kertier (maone) 22.20 

vrijdag 

8 
zaoterdag 

augustus week 32 augustus 

»\l i 	 «t 	 2A-C 

Die meid wo'k wel een weke 
veur onder de honnekarre lopen 

(ik zol d'r alles veur over hebben as ik heur krie gen kon, 
zo mooi is ze; Makkinge) 

Zunne op 06.16, zunne onder 21.13 

zundag 	maendag 

10 11 
augustus week 32133 augustus 

Wt 	 k 4,0 

Dat is ok een mooie menister van weer en wiend 
(een eigenaorige kerel; De Blesse, Peperge) 



IJbe Duursma 

De waetervloed van 1825 

De gemiente West-Steliingwarf het van de overstroming van 1825 
zwaor te lieden had. In de naacht van drie op vier feberwaori brak de 
zee deur de diek bi'j Blankenham en begon Frieslaand te overspoe-
len. Sliekenborg raekte overstroomd en doe brak de Lendediek deur 
over een brette van roem 120 ei. De Lende overstroomde de lanen. 
0k in Lemsterlaand brakken d'r dieken deur. Veurdat et aovend 
was, was driekwat van de grieteni'je overstroomd. Negen meens-
ken raekten weg, veurnaemelik bi'j Spange en Scharpenzeel. 
Et laand ston op sommige plakken roem twie ei onder et zeewaeter, 
honderden meensken weren al heur bezittings kwiet. Vierhonderd 
huzen weren onbewoonber, een hieleboel huj en turf gong verleu-
ren, 1750 stoks vee kwam omme. Ok Hooltwoolde leup zwaore 
schae op deur de overstroming, vuuf meensken en zowat alle vee 
kwammen omme. 
De schae in de gemiente West-Stellingwarf bedreug f. 200.000,-. 
Deur verzilting van de grond mislokte dat jaor en et jaor d'r op de 
oogst en ondervun et vee veul schae, en ok de kwaliteit van de turf 
daelde aorig. 
Oosterliker plakken van West-Stellingwarf, zoas Der Izzerd en 
Hooltpae hadden gien waeteroverlast, de grond ligt daor hoger. 

Sjoukje Oosterloo 

De komputer 

Dit komputertiedpark het hiel wat alderaosie brocht bi'j et meensdom. Jong, lieke-
goed as oold, alleman zit vandaege-de-dag aachter dat ding. Zo is et mi'j ok 
vergaon, en warkelik waor, ie raeken d'r gewoonweg an verslaafd. Now bin d'r wel 
slimmere dingen, waor af verslaafd an wezen kunnen, netuurlik. 
Morgens, votdaolik as ik van bedde kom, kiek ik as d'r ok post veur me kommen is. 
Kuj' es zien hoe ni'jsgierig een meens wel wezen kan! 
Mailen doe ik netuurlik ok, mar d'r wil nog wel es et ien of et aander mis gaon. Dan 
zit ik mit de hanen in et haor, omreden ik gien techneut bin. Dan mail ik wat naor 
iene toe mit een bi'jlaoge. Z6, daenk ik, da's vlogge op et plak waor as et wezen 
moet. Now..., dan he'k somstieden wel mis docht! 
Krieg ik me daor bericht weeromme, dat mien mail niet eupenmaekt wodden kan. 
'Is dat me now die mederne techniek! Die rotkomputer!' gao ik tekeer. 
Dus perbeer ik et weer opni'j en gooi d'r nog mar een mailtien tegenan. Krieg ik 
iene weeromme, mit de bosschop dat de komputer angeft, dat et onveilige bi'jlao-
gen binnen! Hef et now wel ooit zo reer beleefd, daenk ik. Daor he'k me doe toch 
zo lelk omme maekt, ik was d'r mal van. 
En dan durft die persoon ok nog te schrieven da'k een geveerlike schriefster bin! 
Gevéérlik notabene! Now brekt mi'j de klompe! Ik bin mi'j van gien kwaod 
bewust! Et wodt now de hoogste tied, dat ik mien hulptroepen anrokken laoten 
moet, eers redde ik et niet, bedaenk ik me. 
Ik drok op de HELP-toets, mar daor wor ik ok al niet vule wiezer van. Ik zal mien 
zeune optrommen, hi'j moet d'r mar weer es an te passe kommen. Deurgaons lost 
hij et euvel in een haandomdri'j op, mi'j gaon zokke dingen veer boven de pette. 
De komputer is een mooie uutviening, mar as d'r wat niet gaot, zoas et seins gaon 
moet, zoj' et ding deur de glaezen smieten! 



deensdag 	woensdag 

12 13 
augustus week 33 augustus 

Ie kun 't mit de pinke wel sturen 
(et is makkelik te regelen, te sturen; De Hoeve) 

Maria Hemelvaart (r.k.) 

donderdag 	vnS,jdag 

14 15 
augustus week 33 augustus 

Die is zo Wit as een pisdoek 
(Noordwoolde) 



Spreukies en gezegden van Klaas Boersma 

* 'Ik wil laeter dominee wodden,' zee een klein joongien, 'dan 
hoef mar iene dag in de weke te warken, en op 'e tillevisie is zun-
dagmorgens toch niet vule biezunders.' 

* Et was zoemer. Ik leup in et veld en heur inienen de koekoek roe-
pen. Ik keek vot-en-daolik op mien gelosie, en zag mitien dat de 
voegel niet goed bij de tied was. 

* Een vrommes staot bij een suterige bloeme te kieken, en zegt 
dan: 'Ik hope daf' now jow zin hebben, deur fow schuld bin ik uut 

de tuunklub Zet.' 

* Een advekaot zegt tegen een getuge: 'Zeg mar waj' weten, en 
niet waf daenken.' 
Getuge: 'Ik bin gien advekaot, ik kan niet praoten zonder te 
daenken.' 

Henk J. Jager 

Langpootmug 

De naeme van et diertien is langpootmogge (Bdie, Np, Nt, 01-Nl, Op), 
langpootvliege (Db), langpote (vespr. OS, Diz, Wol), langpoot (Ma), triele 
(Dfo) of glaezewasser. De meerste naemen slaon dus op 'e lange poten die 
loslaoten as et diertien d'r an beetpakt wodt. Veur zoveer naozocht wodden 
kon zeggen ze nargens aanders triele tegen een langpootmogge. Et kan 
wezen dat disse naeme wat mit trillen van doen het. De wiefies bewegen 
naemelik trillend as ze op et grös zitten te eigies leggen. Tegen de larve(n) 
van de langpootmogge wodt spekroepe (Nw, Spa, Sz, Wol), emelte (Bdie), 
emelt (Nbk, Pe-Dbl), emelten (mv: App, Db) of melten (mv.: Spa) zegd. 
Veur zoveer uutzocht is wodt disse larve nargens aanders spekroepe 
nuumd. 
De langpootmogge dot an een grote mogge (neve) daenken, mar stikken 
dot hi'j niet. Ie zien him et meerst in meie en september (half augustus tot 
begin oktober). Hi'j is veural naachs aktief. As dan et locht op is hangen d'r 
haost altied wel goenend tegen de raemen an te flodderen, vandaor dat de 
langpootmogge ok wel glaezewasser nuumd wodt. 
De spekroepen richten schae an in grösvelden en gröslanen. Ze zitten in de 
grond. Van daoruut vreten ze bi 'j et oppervlak et grös (of aandere plaanten) 
an. Daorbi'j kommen d'r ronde dooie plakken in et grös. D'r kan liekewel 
mit spekroepen goed vis vongen wodden. 



Volle Maone 23.16 
	

Zunne op 06.27, zunne onder 20.59 

	

zaoterdag 	zundag 

16 17 
augustus week 33 augustus 

Hij zit V( 1 potsen en streken 
(grappen en grol len; Berkoop, Ni'jberkoop) 

	

Aende van de hoonsdaegen 
	

Begin Kattedaegen 

	

maendag 
	

deensdag 

18 19 
augustus week 34 augustus 

De locht is zo min as potstro 
(Noordwoolde) 
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Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Op de wieze van Jan Pierewiet wodde in Ni'jhooltpae wel zongen: 

Jan Pierewiet, Jan Pierewiet 
Jan Heisa soldaat 
Hij het een jassien an 
Hij het een broekien an 
En hij is zo zwat as de haat 

De volgende tekst (Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae) is van een kot 
volkslietien, et wodde liekewel ok wel gewoon opzegd: 

Jan troedelt Triene 
En Triene troedelt Jan 
As Jan dan niet meer troedelen kan, 
Dan troedelt Triene Jan 



Aende Kttedaegen 

woensdag 
	

donderdag 

20 21 
augustus week 34 augustus 

D'r is gien pot zo schieve of d'r past wel een deksel op 

(Ni 'jberkoop, Ni 'jhooltpae, Span ge) 

2008 

vn jdag 	zaoterdag 

22 23 
augustus week 34 augustus 

k 4,10 

Et is mar een pisbo ;schoppien 

(een klein bosschoppien om arg ens naor toe te gaon; 

Blesdieke) 



Kees Koopstra 

Komkommertied 

Op de mark bin et niet alliend mannen die spullen an de man en 
vrouw brengen. 
'Ie moe'n altied even roeken en d'r in kniepen om te weten as ze 
goed binnen,' zee et vrommes, wiels ze de annenas onder de neuze 
deur haelde. 
Zi'j kende heur klaanten. Veur elkeniene hadde ze aander verhael. 
Zo prees zi'j appels, proemen, sinesappels en gao mar deur de hiel-
tied op heur eigen wieze an. 
In oktober hadde zij liekewel de zaeke drie weken dichtedaon en 
gong ze mit vekaansie. De sinesappels en manderijnen weren dan 
niks. Appels en peren koj' in die periode op elke hoeke van de 
straote wel tegenkommen. 
Et was veur heur dan komkommertied. 

Bomen 

Deur de bomen 
de bos nog zien 
getuugt ongetwiefeld 
van overzicht 

Mar in ien boom 
een bos zien dan? 
Getuugt dat van 
visie wellicht? 

Jan Oosterhofjr. 



Zunne op 06.38, zunne onder 20.44 
Laetste Kertier (maone) 01.50 

zundag 

24 
augustus week 34/35 

maendag 

25 
augustus 

lene de pote dwaszetten 
(iene in de uutvoering van zien plannen hinderen; 

Makkinge, Noordwoolde, Wolvege) 

deensdag 	woensdag 

26 27 
augustus week 35 augustus 

Hi'j het een goeie raap veur et heufd kregen 
(hij het een flinke tegenvaler te verwarken kregen; 

Oosterwooide) 



Puzeltien 
Op de stippen en strepies moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. As dat goed daon is, komt d'r op de strepies, 
van boven naor beneden, een woord te staon dat mit een bepaolde tied in et 
jaor te maeken het. 

• - .....zorgen daj' dreuge blieven as et regent 

- .....slecht, guur weer 

• - waarin, brodsig (angaonde et weer) 

- • 	 niet dreuge 

• . - 	 kledingstok 

- .....niet nat 

• . - 	 ommekommen 

- 	 slim waarin 

- .....achtste maond van etjaor 

- 	 Stellingwarfs veur 'transpireren' 

- . . . . 	guur (angaonde et weer) 
De oplossing van dit puzeltien is mit een posien op de webstee www.Stel-
lingwarfs.nl  te lezen. 

Thijs van Galen 

Sperwer 

Et gaot gelokkig weer goed mit de sperwer. Deur et gebruuk van pesti-
ciden in de zestigerjaoren van de veurige ieuw daelde et tal doe tot nog 
mar inkelde honderden peerties. Mar ok bij de sperwer wodde dat beter 
naodat et gebruuk daorvan an banen legd wodde. De schatting ligt van-
daege-de-dag op zoe'n vier tot vuufduzend peerties. 
Sperwers bin echte voegeleters die heur prooi vanuut de dekking grie-
pen. Sperwers bruden vaeke in de direkte omgeving van dörpen en 
butenwieken en soms alderdeegst in et centrum van steden, parken of in 
lochtig bos mit naaldbomehoekies. 
Dichte bossies, meerstal sparren en aandere gruunblievende bomen, 
bieden bescharming an et plak van et nust. Mit naeme in et naojaor en 
wintermaonden is de sperwerjaegende te zien in veul dörpen en steden. 
0k laoten ze heur bi'j voertaofels zien, of in de drokte waor ze een 
muske of merel van de straote plokken. Vaeke sneuvelen sperwers 
omdat ze al jaegende tegen een rute anvliegen. 
Sperwerwiefies bin groter as mannegies en jaegen op grotere prooien, 
zoas liesters, protters en doeven. 
In de Stellingwarven komt de sperwer ok veur mit wisselende tallen. 
Veural as d'r hoolt kapt wodt zuken ze heur heil argens eers. 
Jammer genoeg wo'n sperwers nog de hieltied illegaol vervolgd, von-
gen, doodmaekt en heur nusten wo'n vernield of verstoord. 



vu donderdag 	vn jdag 

28 29 
augustus week35 augustus 

Gelokkig is de man 
Die 'm zels redden kan 

(Ni 'jberkoop) 

2008 

Ni'je Maone 21.58 	 Zunne op 06.50, zunne onder 20.28 

zaoterdag 	zundag 

30 31 
augustus week 35 augustus 

Een ring om de maone kan wel gaon, een ring om de 
zunne daor goelen vrouwen en kiender omme 

(weerspreukien; Ni 'jtriene) 



Over boeken 

Pimmegien is groot 

Dit boek van Lily Köhler, dat in 2003 uutgeven wodde deur de Stelling-
warver Schrieversronte, is bedoeld veur kiender van zoe'n acht tot elf 
jaor oold. De verhaelen gaon over et joongien Pimmegien, dat knap 
ondernemend is en daordeur wel es veur verrassings komt te staon: 

PANG! 
In ien klap is et hiele huus stikkedonker. De tillevisie dot et niet, et locht is 
uut en de klokke staot stille. 'PIMMEGIEN!' roepen Lottie en mem 
toegelieke. 
D'r komt gien antwoord. Lottie stikt twie keerzen an, dan kun ze temeensen 
wat zien. Mit mem lopt ze de trappe op naor boven. Zachies douwen ze de 
deure van Pim zien kaemer eupen. 'Is et goed mit je, mien jonge?' vragt 
mem bezorgd. 
Gien antwoord. Pim zit niet in zien kaemertien. 
'Pimmegien!' roepen mem en Lottie veur de twiede keer. 
'Hier bin ik, in de schure!' heuren ze beneden. 
Veurzichtig lopen mem en Lottie de trappe weer of. In et lochtschiensel van 
de keerze zien ze Pim aachter de warkbaank staon. 
'Ik wol eh... een peer draoties mit mekeer verbienen,' zegt hi 'j verlegen. 'Om 
een automatische in- en uutschaekelder te maeken, mar et gong niet goed.' 
'Kiend,' griezelt mem. 'Ie hadden wel dood wezen kund.' 
'In et vervolg doe 'k alliend nog mar proeven die in mien boek staon,' zegt 
Pim mit zien lippe op et dadde knoopsgat. 

Aole Bakkers broggien ligt over de..... 



Roelof J. Oosterhof 

Roekersgoed 

Een dure meneer 
uut 'n slim grote stad, 
kocht 'n husien in 't dörp, 
dat leek him wel wat. 

Hi'j knapte et op, 
kompleet mit 'n heerd, 
en nao een peer maonden 
was 't et dubbele weerd. 

Et reuk seins naor mest 
en meer van dat spul; 
van de reden daorvan 
had hij gien benul. 

Hi'j schreef doe 'n brief 
naor 't gemientebe stuur; 
dan zol 't wel veraanderen, 
hij miende 't: sekuur. 

Mar... ien ding dat was 	Hiel gauw kreeg hij antwoord 
him niet naor de zin; 	en dat was slim kot: 
de locht in die streek, 	'Kniep jow neuze mar dichte, 
die was 'm te min, 	 of gao aanders mar vot!' 

Uut: Onder eigen volk, Stellingwarver Schrieversronte, 1978 

Martha 

Wonder Zoolt 

'k Was misschien een maegien van een jaor of tiene, doe d'r bi'j de buren een huus-
hoolster kwam. De buren weren een vader en een vri'jgezelle zeune. 
De huushoolster hadde een klein poppien, een jongien van een half jaor, daenk ik 
zo. Tegenwoordig bij' dan een bewust ongehuwde mem. Doe in die tied was et een 
schaande daj' ongetrouwd een poppien kregen. Vaeke was zoe'n poppien van een 
dikke, rieke boer of ien of aandere ere kerel mit centen. Misbruuk maekten ze van de 
maegies die as daor an 't wark weren. Tegen zoe'n rieke boer koj' nooit op. Die 
dochten dat ze mit geld alles kopen konnen. Eins was dat ok wel zo. As et dan 
zoveer was daj' een poppien kriegen mossen, gaf hi'j een aander de schuld. Dan 
koj' as dienstmeid opdonderen, ie mossenje mar zien te redden. Thuus konnen zeje 
vaeks ok niet gebruken. Daor was 't ok klaore baore aarmoede. De ienigste oplos-
sing was dan huushoolster wodden veur kost en inwoning. 
Zo kwam Nellie op een goeie dag bi'j de buren. 
Wi'j weren slimme ni'jsgierig, gongen al gauw es evenpies kieken. We konnen al 
gauw best mit heur opschieten, en now en dan gongen we es mit Jannegien, zo hiete 
et zeuntien, kuieren. 
Nellie was vule jonger as oonze mem, bi'j heur konnen we lekker gek doen. Thuus 
hadden we een hekel an 't wark, bi'j Nellie wollen we van alles doen. 
Op een goeie dag was ze an 't kaaste schoonmaeken en wi'j mochten helpen alles 
d'r uut te haelen en alles d'r schone weer in te doen. len pottien stond' r in die kaaste, 
daor mochten we beslist niet ankommen, dat was geveerlik, zee ze. 
'k Weet nog dat d'r een briefien in lag en daor ston op 'Wonder Zoolt'. 
Tot vandaege-de-dag wee'k nog niet wat veur spul dat was, veur oons was 't hiel 
geheimzinnig. 't Speult mi'j now nog vaeke deur 't heufd. Wat is now 'Wonder 
Zoolt'? 



Fruitmaond 
	

Begin Ramadan 

maendag 	deensdag 

1 
september september 

Hi'j is aorig in de potse 

(hij het zien beste kleren an; Scharpenzeel) 

woensdag donderdag 

3 4 
september -eek 36 september 

Krieg de koolde pip om mi'j 

(loop naor de inaone; Buil) 

2008 



bloed 

et bloed... 
kropt 

staorigan 
kropt et 

ropt et 
klopt et 
klopt et an 

mit elke hatteklop 

stroomt et 
broesend 

kookt et 
klopt et 
lokt et 

ropt et 
kroepend waor et 
niet gaon... 
kan. 

Roely 

Spreukies en gezegden van Klaas Boersma 

* Allienig iene die ienzem is, Wet wat ienzemhied is. 

* As ik meensken beter kenne, verwaacht ik minder van heur, 
en za 'k eerder iene een goed meenske vienen. 

* Waor gien oplossing veur te vienen is, brengt humor somstieden 
redding. 

* 'k Vien jaegen slim onsportief, 
zolange de haezen niet terogge schieten kunnen. 

* Adam was een gelokkig meenske, 
hij had gien gelozie en gien schoonmem! 



vri'jdag 	zaoterdag 

september week 36 september 

kli

4I 	& 

Ie bin aorig an de rittel 

(veul onderwegens; Span ge) 

Zunne op 07.01, zunne onder 20.12 
Eerste Kertier (maone) 16.04 

zundag 

Intemationaole Dag van et 
Lëzen en Schrieven 

maendag 

7 
september week 36/37 september 

& 
'As de roe van 't gat is, bin de stokslaegen vergeten 

(as depiene en ellende veurbi'j binnen, vergeet ie dat gauw, 
veural zegd bi 'j  een bevalling die zo zwaor is daj' gien kien- 

der meer hebben willen, wiels ie daor laeter weer op 
weeromme kommen; Ni 'jberkoop) 



Sjoukje Oosterloo 

De heilige koe (1) 

As ik bi'j et wakker wodden deur mien rute naor buten kieke, zie ik dat 
et piepestaelen regent. Oei..., dat treft niet, omreden ik op et fietsien 
naor fitness moet. Mien auto is vandaege veur een beurt naor de 
gerage, is dat even pech hebben, dat zuj' now altied bek beleven, af 
gien auto tot je beschikking hebben gaot et regenen. A'k bi'j de sport-
schoele mien fiets in et rek zette, vaalt mien oge op et autogien van 
Merie, dat al op et parkeerplak staot. Zi'j is dus dreuge overkommen, 
mar och, et waeter gaot niet veerder as mien vel, bedaenk ik stoer. 
Mit een verregende bos haor kom ik de sportzael in en zie dat Merie 
heur al aorig in et zwiet jacht op de fiets. Een hottien laeter stap ik 
mit een: 'Wat een honneweer, hen!' naost heur op de twiewieler. 
'Ik hebbe d'r gien last van had, ik bin mit de auto,' lacht Merie. 
'Ie bin dus niet zo zunig op je 'heilige koe', daj' him mit dit malle 
weer op 'e stal staon laoten?' is mien vraoge. 
'Ik zal daor gek wezen,' grinnikt Merie. 
'Ie willen et lichtkaans niet geleuven, mar zok volk lopt d'r wel rond 
op disse eerdbol,' poest ik heur toe, wiels mien bienen hadde in de 
ronte gieselen. 'Moej' heuren...!' hiem ik wieder. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Sjoukje Oosterloo 

De Heilige koe (2) 

'Mien oolde baos, hi'j het now van Drees, dat is d'r zoe'n iene. Pattietoeren komt 
hi'j mit koffietied wel es evenpies bi'j oons op kantoor, veur een praotien en een 
bakkien van dat brune vocht. Ik kan aorig goed mit him overweg. We eiden dan 
oonze kunde van vroeger even over, omreden hi'j uut dezelde kontreinen komt as 
ik. Verleden weke, doe et ok van dat poerminne weer was, kwam hi'j weer een 
hottien bi'j oons binnenwippen. Beneden op de tillefooncentraole was et 
hatstikke drok, daor konnen ze him niet bruken. Zodoende kwam hi'j bi'j oons 
binnen, om een piepvol te praoten. 'Jow bin zeker in de auto mit dit honneweer?' 
vreug ik him opzettelik, doe ik zag hoe kletsdeurnat zien jasse was. 
'Nee, ik bin mit de billewaegen,' gaf hi'j bescheid. 'Man, man, wat mekeertje 
toch! Mit dit weer laoj' de hond gieniens naor buten, enjow kommen hier hen-
nelopen in dit natte weer,' rolde et me tot de mond uut. 
'Now, wat daenk ie wel niet, ik hebbe mien auto bek poetst, dan za'k him now 
weer smerig wodden laoten zeker!' zee hi'j tussen twie slokken hiete koffie deur. 
'Dat de oolde baos zunig is, is een pebliek geheim, mar dat et zo slim wezen zol, 
ha'k niet docht,' kan ik mien woorden nog krek uutbrengen, omreden ik al 
aorig poestig bin. 
Naor aosem happende komt Merie van de fiets. 'Blikstiender, dat oolde bao-
sien hoolt d'r waorlik een 'heilige koe' op nao! Doe d'r mar es daenken omme, 
douk is hi'j zels eerder versleten as zien auto!' lacht ze. 'Ik heb mienend om te 
bruken, heur,' vint ze, wiels ze heur sportschoenen van de voeten dot. 
Awwe een toertien laeter de buterdeure aachter oons dichtetrekken, en buten 
deur de stromende regen lopen, bödt Merie an: 'Kan 'kie Ok een lift anbieden 
mit dit honneweer?' 
'Nee, dank je Merie, ik gao op mien eigen heilige koe!' roep ik heur toe, wiels 
ik mien fiets bi'j de horens vatte en d'r op vot sprinte. 



S, vn jdag 

12 
september 

deensdag 	woensdag 

10 
september september week 37 

Zo roeg as een varken 

(slim slordig; Makkinge, Ni 'jberkoop) 

2008 

donderdag 

11 
september week 37 

De maone griepen willen 

(et onberiekbere naostreven; Blesdieke) 

2008 



Henk J. Jager 

Tiendoornige stekelbaars 

De naeme van de vis is stiekelbaosien of stiekelbaorsien (1). 
Et stiekelbaosien zit et meerst in kleine waeters waor weinig aandere 
vis in zit. Dat kun bi'jglieks drinkerskoelen of sloden wezen die niet 
in eupen verbiening staon mit groter waeter. 
Om goed paaien te kunnen hebben ze begruuiings van waeterplaan-
ten neudig. Et schient dat de eigies mit onder aanderen entepoten 
verspreided wodden kunnen. Daordeur zit hi'j soms al in waeters die 
nog mar bekleden anlegd binnen. 
Sommige kiender vangen ze wel mit netties en holen ze een schof-
fien in een emmer of een aquarium. 

Rs Ws AC boemees 
44/ ugr) zet :1Li 

1' 

L
1-'bosst'er?

L  
omanz ien 
wouw te 

Ri 



Nationaole Ziekedag 

Zunne op 07.13, zunne onder 19.56 

zaoterdag 	zundag 

13 14 
september week 37 september 

Zo het et zeten, zee 't oolde meens, en ze brak de pispot 
(Wolvege) 

Volle Maone 11.13 
	

Preensiesdag 

maendag 
	

deensdag 

15 16 
september 	september 

41  
Die is altied wat bij et rad of 

(haelt dingen uut die aenlik niet kunnen; Oosterwoolde) 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Scharpenzeel komt et volgende zeggien: 

Toen ik jonk was en in de pronk was 
Wat een leven had ik toen 
Grote gaten in m'n sokken 
en m'n tenen door de schoen 

Wie van de lezers kent dit nog, of misschien een betien aanders, of 
misschien wel op een wiesien? Dat laeste zol hiel best kunnen, want 
ongeveer dezelde tekst bestaot ok in et Grunnings, en daor wodde et 
indertied veural zongen! 
Infermaosie over dit riempien/lietien kun jim kwiet an de Stelling-
warver Schrieversronte in Berkoop (til!. 0516-451108 of e-mail 
info @ste!lingwarfs.nl). 

Klaas Boersma 

Geleuven 

Ieder meenske het een miening 
en geleuft wel argens in. 
Ik ok, mar toch bin 'k niet geleuvig, 
omda 'k zeker wete da 'k vn 'j zinnig bin. 



woensdag 	donderdag 

17 18 
september week 38 september 

Ieder meens het zien gebrek, de iene an de ogen, 
de ere an de bek 

(an iederiene mekeert wel wat; Ni'jberkoop) 

W" 	 Z008 

S, vn jdag 

19 
september week 38 

zaoterdag 

20 
september 

Ie moe'n de dag niet roemen veur et aovend is 
(pries de dag niet veur et aovend is; Steggerde) 



Gieseld deur de wiend 

Gister in de naacht 
onverwaacht gedreun 

alle locht gong uut 
overal gekreun... 

Now is et weer locht 
was dit ooit heur stad 

huus en hiem bin vot, 
alles wat ze had.... 

Heurt ze nog een stemm', 
onder dat gebouw 

ropt daor nog een kiend, 
raost daor nog een vrouw? 

Wanneer komt d'r hulp' 
wanneer is d'r brood 

en de wiend haelt an 
en de locht kleurt rood... 

Zwarvend trekt ze rond 
smekend keer op keer 

naor dat lege plak 
komt ze hieltied weer... 

Traonen op heur doek 
zuken zonder stop 

mar dan komt opiens 
t6ch de zunne op... 

Harmen Houtman 

Puzeltien 

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 d'r komt een ni'je letter bi'j. 

• klinker 

bi'jwoord 

uutroep 

• . . . 	 vergrootglas 

stromen 

plassen 

z6 perberen te lopen, dat ze je niet zien 

in bi'jglieks waeter valen, springen 

De oplossing van dit puzeltien is mit een posien op de webstee 
www.stellingwarfs.nl  te zien. 



Zunne op 07.24, zunne onder 19.40 
Internationaole Dag van de vrede 

Et begin van de haast 17.45 M.E.Z.T. 
Laetste Kertier (maone) 07.04 

zundag 	maendag 

21 22 
september week 38/39 september 

In de roerte brengen 
(bekend maeken; Buil) 

17  

deensdag 	woensdag 

23 24 
september week 39 september 

Meensken, kiender kiek toch 
't Kalf is dood en 't schiet nog 

(Ni 'jberkoop) 

2008 



Thijs van Galen 

Wiekel 

Et tal wiekels wodt in Nederlaand schat op zoe'n zeuvenduzend peerties. Dat 
bin heufdzaekelik staandvoegels. De wiekel was in de eerste helte van de 
twintigste ieuw de meerst veurkommende en meerst algemiene roofvoegel 
in oons laand. De vuuftiger en zestiger jaoren leuten een aachteruutgaank 
zien deur (zoas bekend) et onbeparkte gebruuk van laandbouwgif. 
Deur beparkings in et gebruuk daorvan nam et tal in de daorop volgende jao-
ren weer toe. 0k hebben de anleg van de Flevopoolders en et indieken van et 
Lauwersmeer een stimulerende invloed had op et tal. En d'r bin op een protte 
plakken nustkaasten plaetst, waorvan veul gebruuk maekt wodde deur de 
wiekels. Ok dat het dus een positieve warking op et bruudsukses had. 
Et veurnaemste eten van de wiekel is de veldmoes. Veural in dejaoren dat de 
veldmoes een protte veurkomt, ziej' meer brudende wiekels en ok grotere 
legsels. Omdat d'r de laeste jaoren deur verschillende oorzaeken weer wat 
minder veldmoezen binnen, nemt et tal bruudperen ok weer wat of. Wiezi-
gings in agrarisch grondgebruuk hebben leided tot negatieve effekten op et 
tal wiekels. Zo is d'r deur de toename van de verbouw van maïs meer bouw-
laand kommen ten koste van et gröslaand daor de veldmoes juust graeg in 
leeft. Ok is zien jachtgebied kleiner wodden, o.e. deurdat op sommige plak-
ken bi'jglieks de havik meer zien wodt. Echte, over grote oppervlakten 
veurkommende veldmoezeplaogen kommen niet meer veur. As die trend 
deurzet, ligt een veerdere ofname van et tal wiekels veur de haand, en mis-
schien een versplintering van et now nog aniensleuten bruudgebied. 

Overboeken 

Feest van (h)erkenning 

In 1997 beston de Stellingwarver Schrieversronte 25 jaor en gaf bi'j gelegenhied 
daorvan et boek Feest van (h)erkenning uut. In et boek bin verhaelen en gedichten 
te vienen van 31 schrievers, mar ok verschillende artikels. Zo schrift Otto de Vent 
o.e. over, vermoedelik de eerste schriever in et Stellingwarfs, S.L. Brug. In disse 
kelinder hebben we een peer van die oolde gedichten van Steffen Lammerst Brug 
opneumen. Wie meer over Brug te weten kommen wil, rikkemederen we Feest van 
(h)erkenning an. Op bladziede 147 kuj' et bewuste artikel Stellingwarver schrie-
veri'je in de 19e  ieuw van De Vent vienen. 
In et boek is liekewel ok een protte ommedaenken veur verhaelen en gedichten, 
bi'jglieks van Jouk (Martinus Bakker). Jouk is veural bekend wodden mit zien slim 
speulse riempies. Lees mar es: 

Over een (bliende) vliege 

In Veengao was een vliege, 
die vleug al jaoren bliend. 
Hij leerde t in de wiege, 
hij kon et dus as kiend. 
Now belden ze van Eelde 
en... 't grote feest gaot deur! 
o volkien, wat een weelde: 
daor wodt hij instrukteur! 

Feest van (h)erkenning is o.e. te koop bij de Schrieversronte in Berkoop (till. 0516- 
451108, info@stellingwarfs.nl). 



donderdag 

25 
september week 39 

., 
vn jdag 

26 
september 

Die meid ligt beter op de rogge as een pekelhering 

(zegd van een mooi maegien dat vlot is in seksueel 

opzicht; Scharpenzeel) 

Zunne op 07.36, zunne onder 19.23 

zaoterdag 	zundag 

27 28 
september week 39 september 

Et is d'r zo smerig as roet 

(Noo rdwoolde) 



Dit is de prachtige meule van ..... 

Ervering 

ervering 
is dat 
daj' kriegen 
af niet 
kriegen 
wat aj' 
willen 

et is 
leren 
van tegenslaegen 
want fouten 
dief maeken 
kuj' wel deurstrepen 
mar niet 
uutgommen 

Jan Oosterhofjr. 



Ni'je Maone 10.12 
	

Ni'jjaor (isr.) 5769 

maendag 
	

deens dag 

29 30 
september week 40 september 

Ze het in een roffel et wark daon 
(in een zocht; De Haule) 

Inmaekmaond 
Intemationaole Dag van de oolderen 

woensdag 

1 
oktober week 40 

Aende Ramadan - Sukerfeest 

donderdag 

oktober 

Ik zal je de rogge vi Jien laoten 
(een pak op de huud geve i; Scharpenzeel) 



Annie Dedden 

Fietstocht over de Woldbarg en De Eese (1) 
Disse fietstocht begint vanof et parkeerplak an de Markeweg, net buten de bebouwde koeme 
van De Blesse. 
VanofWolvege gaoj' ii. (richting) De Blesse. In et dörp 1e  ofslag re. Markeweg in. 
We fietsen de Markeweg op ri. Blesdieke, nao een halve kilemeter staot de eerste beziens-
weerdighied: et kesteel in anbouw van Gregorius Halman. Et gebouw het al een respektaobele 
hoogte. 0k al is et nog niet klaor, veuret maeken van trouwfoto's dot et al dienst. Halman zien 
streven is, dat hi'j altied over de toppen van de bomen kieken kan blieven. We waachten of... 
We fietsen veerder en nemen de volgende weg links, dat is de Friese Veldweg. 
We fietsen die weg hielemaole of en kommen zo bi'j de Paosloriegel (gemiente Stienwieker-
laand), daor slaon we re.of. Nao een halve km. li.of de Dennenweg in. 
Aende weg perv. weg overstikken (goed uutkieken), re.of fietspad volgen en haost drekt weer 
li.of de Basserweg in. Hier valen de kerakteristieke boswallen op, ze bin goed in takt bleven. 
Vroeger weren d'r ok de neudige meidoornheden, mar daor is naogenoeg niks meer van over. 
De Basse komt van een hoeve mit die naeme, et gehucht was al in de 14e  ieuw bewoond. 
We gaon now de eerste weg re. et Westenwold op. Hier nemen we de 1e  weg li. de Voshoek. 
Let hier ok even op de boswallen, waor aj' tussen deur fietsen. Dit is veur mi'j bekend terrein, 
omdat mien partner hier geboren en getogen is, totdat hi'j naor de Stellingwarven trok. 
Op de eerstvolgende krusing re.of de Hesselingdiek. Veur de brogge hof et fietspad langs et 
kenaol van Stienwiek naor Ossenziel op. Et kenaol is greven in de dattigerjaoren en dat is een 
slim drege put west. Et laand was d'r knap drassig, zodat de warkputten de eredaegs weer vol 
waeter stonnen. 
Een jaor of wat leden is dit fietspad anlegd. Et hopt van Stienwiek naor Ossenziel. Af de zuud-
westenwiend tegen hebben, hef d'r een hiele poesterd an. Et mooie is, daj'een peer keerde 
meughikhied hebben een stok van et pad te fietsen. Et Wandenpad, waor as we ah eerder fietst 
hebben, is d'r onderdiel van. We kommen now bij de Ruxveenseweg, een rondweg om Stien-
wiek henne: overstikken en et fietspad anholen. Op de retonde (fietsers hebben veurrang) 2e 

ofslag Tukseweg in. Bi'j kefé De Karre, de gezellige stamkroeg veur mennig jong meenske 
uutde omkrieten, re. of de Bergweg in. Hier kuj' al vernemen daj' richting de Woldbarg gaon. 
Spoorwegovergang over, weg li. anholen, nao viadukt Hiddinghe fietsen we de Woldbarg op. 
De boerderi'je an je li. haand dreug vroeger de naeme Ooster-Hiddinghe(1550), en was 
nuumd naor de eigener van doe, Geert Hiddinghe. In et paand zit now een theeschinkeri'je. 
(Lees veerder op et volgende blattien) 

Annie Dedden 

Fietsen over de Woldbarg en De Eese (2) 

Meer uutleg over de Woldbarg hej' m lezen op et blattien mit een kuier over de Wol-
dbarg. 
Op de eerste splitsing nemen we et fietspad naor re. Nao een posien gaot de bos-
waachteri'je over in et laandgoed De Eese. An je li. haand ziej' et 
Broederschapshuus Fredeshiem (Het Erf van Vrede), sticht in 1929 deur de Friese 
doopsgezinde predikaant Tjeerd Oeds Hylkema. De Friese doopsgezinden hadden 
nog gien eigen plak om tot rust en bezinning te kommen. Tegere mit drie broeders 
was Hylkema op zuuk naor een geschikt plak en vun dat uuteindehik in De Eese. De 
hoolten husies van eertieds hebben intussen plak maekt veur een hotelakkemedao-
sie, mederne vekaansiehuzen en twie ni'je groepsakkemedaosies. Ok de naeme is 
anpast, Buitengoed Fredeshiem, en is meer van disse tied. Et is een neutraol vekaan-
sie- en kongrescentrum. An de Friese naemen Lyts Hiem en Hiemsheme is de 
herkenning van de Friese oprichters weeromme te vienen. Bi'j de t-splitsing li.of. 
Mar wi'j' even lekker zitten mit een glassien, dan moej' even veerder fietsen naor et 
gezellige terras van resort De Eese, en aanders slaon we ok daor weer li.of de Dui-
venslaagte in (zaandpad). Zowat an et aende van et pad moej' re.of et fietspad op. Et 
mooie witte koepeltien wat af now veur je zien, is vroeger een meule west. (De 
beschrieving daorvan ston op de kehinder van 2007) Op dit mement wordt de Baor-
smeule bewoond deur oold-schaetster Stien Baas-Kaiser. 
We blieven et fietspad volgen totdaj' an je li.haand een mooie venne zien. Af in et 
goeie jaorgetiede binnen, is et geluud van de bewoners je al integen kommen. Et 
wemelt in disse venne van de kikkerds. Et pad veerder offietsen en bij de Van Kar-
nebeeklaene li.of. We holen de laene veerder an en fietsen zo et laandgoed of en 
gaon re.of de Kon. Wilhelminalaene in, die laeter overgaot in de Westvierdeparten. 
Bi'j een wat ondudelike splitsing re. anholen richting Noordwoolde. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Ontzet van Leiden 
	

Wereiddieredag 

vri'jdag 	zaoterdag 

3 4 
oktober week 40 oktober 

Da's mi'j ok een medel 
(een eigenaorig persoon; Buil, Steggerde) 

Zunne op 07.48, zunne onder 19.07 

zundag 	maendag 

5 6 
oktober week 40141 oktober 

Bi'j ieder pottien past een littien 
(Oosterwoolde) 

2008 



Annie Dedden 

Fietsen over de Woidbarg en De Eese (3) 

Ondertussen binnen we weer in Stellingwarf-Westaende belaand. We blieven de West-
vierdeparten volgen tot an de 1e  weg li., de Punterweg. Op de t-splitsing re.of de 
Zuderweg in en vri'jwel drekt weer links de Eisweg op. An de Elsweg ligt et bekende 
rekreaosieplak de Spokeplas. Et is gezellig om hier even an te gaon veur een nattien en 
een dreugien. In 2006 is hier een ni'je kiosk bouwd. As we oonze tocht vervolgen, kom-
men we bi'j de Heufdstraote West. Disse overstikken, en li.of et fietspad op. Ik heb d'r 
veur keuzen om nao de bos now deur de dörpen te fietsen, daor is genoeg moois te zien. 
Zo kuwwe even anstikken bi'j de Saksische boerderi'je van de femilie Homma (Stegger-
daweg 87). Ze hebben d'r hatstikke lekker ies. De boerderi'je stamt uut 1731 en is ien 
van de ooldste boerderi'jen van Frieslaand. 
In Steggerde fietsen we langs de Steggerder N.H. karke. Een foto van de karke ston veu-
rigjaor op de kelinder bi'j de fotowedstried. We kommen zo ok nog langs de prachtige 
R.K. karke van Steggerde. In Peperge, vlak veur et viadukt, staot een beeld dat et ziel-
schip van Pieter Stoefzaand veurstellen moet. 
Jim zullen jimzels ok de ogen de kost geven hebben en vast mooie stokkies netuur en 
kerakteristieke gebouwen zien hebben. Mar misschien ok wel mist hebben... Licht-
kaans is de Steggerder melkfebriek al ofbreuken en staon daor now mooie huzen. We 
kommen intied in De Blesse, stikken de Stienwiekerweg over en gaon Ii.of. An je 
re.haand ziej' de wieken van De Mars. Van 1997- 2000 is disse zaodmeule uut 1925 
opni'j opbouwd. Jan Mars en Klaas Rodenburg hebben d'r drie jaor over daon om dit 
historisch stok wark te klaoren. Rodenburg is een peer jaor naodat et projekt klaor was 
spietig genoeg overleden en het dus niet zo lange van zien warkstok genieten kund. Ie 
kun begriepen dat de beide manluden bi'j de klus hulpe had hebben van een tal vri'jwil-
ligers. Op warkdaegen en op ofspraoke is de meule te bekieken (0561-441541). 
Zo fietsen we naor et eindpunt van disse tocht van een 35 km laank, deur op de krusing 
re.of te gaon naor et perkeerplak an de Markeweg. 

Bronnen: De boekies van Lute R. Bouwer over 't Wold, de Opregte Stienwieker 
Kraante, de Stellingwarf, de gemientegids en mondelinge infermaosie. 

Sjoukje Oosterloo 

Femiliebedrief 

Op mien jaordag was et weer een drokte van belang. Et leup de hiele dag of en an, 
da's hiel aorig en de drokte moej' mar op 'e koop toe nemen, is 't niet zo. Ie moe'n 
zoe'n dag toch vernemen kunnen daj' jaorig binnen, eers is 't ok weer niet goed. 
Middags komt mien dochter mit drie dochters, mien kleindochters dus, mit 
'anhang' binnenvalen. Disse keer was d'r een ni'je vrund te bewonderen, en warke-
lik, ik vun et een aorigejonge. Zo wodt de femilie staorigan de hieltied groter. 
As 't goed wezen zo!, mossen we een stok bi'j de kaemer anbouwen veur al die 
vesite, marja, veur die peer jaordaegen in 'tjaor kuj' daor niet an beginnen. Dan zit 
ie de ere daegen mit 'n beidend in zoe'n grote balzael, da's bar ongezellig. 
Vanofet mement dat de kleindochters binnen weren, was et een roezig gekaekel en 
gelach van de boverste plaanke. Et vruntien hadde wel hiel wat te verduren van al 
die vrouwluden, mar pettien of heur, hi'j gaf ze van ketoen. 
Doe we over heur beroep an de praot kwammen, over hoe et gong en zok-zo-wat, 
zegt iniens iene van de meiden: 'Beppe, weej' wel dawwe mit oons vieren as zussies 
een femiliebedrief beginnen zullen?' Verheerd nikke ik van nee. 'Daorhe'kjim nog 
nooit over heurd,' zeg ik, wiels ik naor al die lachende gezichten kieke. 
'Dat zit zo,' begint Gea. 'Evelien, die veur verloskundige leert, zi'j kan de kiender 
op de wereld helpen. Oonze ooldste zuster Sjoukje, die verpleegster is, kan ze ver-
plegen, mochten ze es niet goed wezen. Dan kan Trijntje, die veur schoelejuffer 
leert, ze opvoeden en van alles bi'j brengen. En ik kan, now ik boekhoolster bin, de 
boel bi'jholen wat as et allegere kosten moet,' besluut Gea. 
'Dat hej'm aorig bedocht,' vun ik, 'mar waor moet dat bedrief dan kommen? Jim 
wonen now in alderhaande hoeken van oons laand en hoe wi'j ' m dat dan hebben mit 
zoe'n femiliebedrief?' 
Wat medeliedzem kieken ze me an. 'Och beppe, dat kan hiel gewoon over de kom-
puter, dat weef toch ok wel.' 
'0.., ja, dat wus ik ok we!, mar ik hadde d'r even niet an docht,' hool ik me groot. 



Eerste Kertier (maone) 11.04 	 Alkmaars Ontzet 

deensdag 	woensdag 

7 8 
oktober week 41 oktober 

As meerderman komt, moet minderman wieken 
(iene die aarm of minder machtig is, kan nooit 
tegen iene die nek of machtig is, op; Blesdieke, 

De Blesse, Peperge) 

2008 

Grote Verzoendag (isr.) 

donderdag 

5 
oktober week 41 

Wereidmissiedag veur de kiender 

S, vn jdag 

10 
oktober 

Mekeert et niet an de vioele, da n wel an de striekstok 
(dan is d'r weer dit, dan weer dai , man et is niet dudelik 

wat d'r now percies an mek 'ert; Noordwoolde) 

vy) 	 Z008 



Storm 

'k Heb de deure op 'e grundel daon 
de wiend haelt staodig an 

de brievebusse kleppert ongedurig 

De takken beginnen te bugen 
et soest om de hoeken van et huus 

een gerdien wijt et eupen raem uut 

Fietsers lopen en hangen veurover 
hadde regen gieselt een waeterpak 

de bonte katte vlocht onder de hede 

Een bloemeköif vaalt omme 
een kienderemmertien rolt de weg over 

auto's staon angstig stille in de baarm 

Hieltied vaeker komt hij langes 
gript de bomen en de pannen 

en verbriezelt ze deur zien aosem... 

Hool de deure op 'e grundel 
laot disse 'gaast' d'r echt niet in... 

Harmen Houtman 

Henk J. Jager 

Zeelt 

De naeme van de vis is moethond (Bdie, Spa, Sz, Wol en Oost.), 
moet (Ste), moetvis (Ste) of zeelte (Bdie, Nt, Spa, Sz). 
De moethond is een schuwe vis die heufdzaekelik bi'j naacht naor 
eten speurt. Overdag schoelt hi'j vaeke tussen de waeterplaanten. Et 
dier kan daoromme niet zo makkelik an de angel vongen wodden. 
Een oolde wieshied ludet liekewel: 'As de vleer bluuit begint de 
moethond te lopen'. De vis het dan vule van zien energie verbruukt 
mit paaien. Daordeur is hi'j dan zo graoperig wodden dat hi'j gauwer 
(ok overdag), veural mit een piere, an de angel vongen wodden kan. 
Stoofd kan een moethond lekker wezen, mar de vis kan liekegoed 
slim gronderig smaeken. In dat geval het hi'j dus smerigte uut et 
waeter opneumen. Volgens goenend zol de moethond zo ok et wae-
ter schonemaeken. Vroeger hullen ze d'r daoromme wel es iene in de 
regenbak. 
De moethond woont graeg in waeter waor zoemers vule waeter-
plaanten in gruuien. Dat kun liekegoed briede pet- en 
zaandzoeggatten as smalle sloden wezen. 



Zunne op 08.00, zunne onder 18.51 

zaoterdag 	zundag 

11 12 
oktober week 41 oktober 

Die is mit et heufd op 'e rittel 

(over de toeren, overstuur; De Haule) 

Volle Maone 22.02 

maendag 	deensdag 

13 14 
oktober week 42 oktober 

Wie et roem het, lat et bried hangen 

(wie wel geld het, kan d'r rejaol van leven; Berkoop) 



kör aua 61 evan, 

.1dk 'vet vjen' be<end 

LJ1 & 
occk t2 

weel*end vok win 

Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Wolvege komt et volgende oftelriempien: 

Onder de brogge lag een vrouw 
Haoren op 'e kont as kabeltouw 
Poekels op 'e kont as jutteperen 
Wie wil d'r mit zoen vrouw verkeren? 

Uut Wolvege, Scharpenzeel en Ni'jberkoop komt: 

Hef dust, gao naor Berend Bust 
Die het een hontien, en die pistje wat in 't montien 

In Ni'jberkoop gaot et dan veerder mit: 

Hef honger, dan gaof' naor Berend Bonger 
Die het een hontien, die schitfe wat in 't montien 



Wereidvoedseldag 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
oktober week 42 oktober 

Et gong d'r van Leiden op Delft 
(et gong d'r roeg an toe, d'r wodde best sleugen; 

De Fochtel, Makkinge) 

., vn jdag 	zaoterdag 

17 18 
oktober week 42 oktober 

Een boer moet zels et leide in hanen hebben 
(et is beter de teugels zels in hanen te holen; 

Ni 'jtriene, Oosterwoolde) 



Over boeken 

Storm in et leven 

In 2003 verscheen bij de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop 
Storm in et leven. De dichtbundel wodde schreven deur Stien van Anne 
(Christine Magour-Mulder) uut Wolvege. Stien van Anne dreug de bundel 
op an heur vader Anne Mulder, die een schoffien daorveur slim onver-
waachs wegraekte. 

Storm in et leven 

De wiend is dri 'jd 
Ik hadde et veur de wiend 
Opheven heufd 
Wiend in de rogge 
Now vecht ik 
Mit gebeugen heufd 
Tegen een zwaore storm 
Onveurstelber 
Dat disse storm 
Niet iewig wijt 
Dat de wiend iens liggen gaot 
Ondaenkber 
De gedaachte 
Dat et ooit weer 
Veur de wiend gaon zal 

verkiezingsdebat 

in et vuur van de verkiezingsstried 
kommen de liesttrekkers in 't geweer 
op tillevisie - zo gaot dat altied - 

daor debatteren zij mit mekeer 

zoe'n debat is eers niet 
et klinkt misschien wat gek 

as twie meensken, tegere, 
in een verhit gesprek 

elk praot tegen de ere, 
vaeke luud, somstieden hels 

mar luusteren doen ze hieltied 

toch inkeld naor heurzels 

Jan oosterhofjr. 



Zunne op 08.12, zunne onder 18.36 
Wereidmissiedag (r.k.) 

zundag 

19 
oktober week 42143 

maendag 

20 
oktober 

Hij het een dreuge lever 
(hij lust graeg een borreltien, hij drinkt beheurlik; 

Blesdieke, Hooltpae, Span ge) 

2008 

Laetste Kertier (maone) 13.55 

deensdag 	woensdag 

21 22 
oktober week 43 oktober 

Roezig weer is mo1le vangersweer 
(Lan gediek 



Puzeltien 

Vul op de stippen en strepies de Stellingwarver vertaeing in van et 
Nederlaanse woord dat d'r naost staot. As dat goed gebeurd is, is d'r 
op de strepies van boven naor beneden een ni'j woord te lezen dat 
mit et Stellingwarfs te maeken het. 

• • 	. 	 baan 
• . - . . . 	 waarde 

• . . - . . 	 ouders 
• . 	. . . . 	mens 

• . • - . . . 	 in hoge mate, enorm 
- . . . . 	slaperig, lusteloos 

• - . . . 	 maan 
• . 	 welk 

• • . - . • . • 	zakdoek 
• - . . 	 mijn. 

• . 	• . 	 deze 
• - . . . 	 met geringe diepte 

• • - . . . 	 schaduw 

De oplossing van dit puzeltien is bijkotten op de webstee www.stel-
lingwarfs.nl  te lezen. 

Thijs van Galen 
Boomvalk 

len van de mooiste roofvoegels in oons laand is de boomvalk. In et jaor 
2000 wodde et tal bruudpeerties schat op zoe'n twieduzend, mar et is now 
warschienlik leger. Et herstel en de uutbreiding van de havikkestaand, en in 
mindere maote die van de schofferd op de zaandgronden hebben de boom-
valk op zokke plakken verdreven. Deurdat de havik vandaege-de-dag 
veurkomt in bosrieke laandschoppen mit een veraarmde voegelfauna, bin 
die vroegere kerngebieden veur de boomvalk minder geschikt as bruud-
plak. In eupen kultuurlaandschop komt de havik minder veur en is de 
boomvalk beter in staot him te verdedigen. Dat verklaort misschien de toe-
name van boomvalken in eupen kultuurlaandschop waor veural oolde 
nusten in hoogspanningsmasten bruukt wodden. 
De boomvalk is een spektakulairejaeger. Veural dejacht op libellen is een 
prachtig schouwspel, mar de boomvalk pakt ok kleinere zangvoegels. In 
september vertrekken de boomvalken naor Afrika om daor te overwinteren 
en ze kommen in april weer weerom.me. 
De boomvalk maekt zels gien nust, mar bruukt oolde nusten, veural van 
kri'jen. Zien nust is altied in eupen gebied te vienen, zodat d'r een vrije an-
en ofvliegroute is en vri'j uutzicht. 
De boomvalk het lange, puntige, sikkelvormige vleugels en een vrij kotte 
stat. Hoge in de lochtliektet vliegbeeld opdat van een gierzwelver. De voe-
gel het witte wangen en de volwassen voegels hebben een bruunrooie, 
zonuumde 'broek', zodaj' ze gauw herkennen. 
In oons refereensiegebied in West-Stellingwarf bruden ok boomvalken, 
meerstal mit een wisselend tal van drie tot vuufpeerties. 



Dag van Verienigde Naosies 

donderdag 	vnS,jdag 

23 24 
oktober week4,3 oktober 

Die vrouw het een scheure in de rok 

(een onwettig kiend; De Hoeve, Langedieke) 

Zunne op 07.24, zunne onder 17.22 

Aende van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

25 26 
oktober week 43 oktober 

Een aander zien boek is duuster te lezen 

(ie weten nooit percies wat d'r in een aander 

ommegaot; Noordwoolde) 

2008 



IJbe Duursma 

Eupen heerd 

In de jaoren 1700 - 1800 hadden de meerste boerkeri'jen een eupen 
heerd. Daor wodde hoolt of prikken in stookt om waarm te zitten en 
om eten en waeter te koken. 
Now was d'r veur dat laeste een veurwarp om boven et vuur te han-
gen, een zonuumde 'overhael'. In de briede schostien was een dikke 
kramme sleugen, daor hong de overhael an. An et ere aende van de 
overhael kon dan de eterspot of de waeterketel zo boven et vuur hon-
gen wodden. De overhael mit de pot of ketel d'r an koj' hoger of 
leger stellen, in de overhael zatten daorveur inkepings. 
De overhael wodde van ieken-, neute- of beukehoolt maekt, et mos 
in elk geval een hadde hooltsoort wezen. In mien verzaemeling oold 
ark heb ik nog zoe' n mooi oold hangiezer. 

In welk dörp is disse meziekkoepel te vienen? 



maendag 	deensdag 

27 28 
oktober week44 oktober 

4I 
Recht is soms et grootste onrecht 

(Steggerde) 

Ni'je Maone 00.14 

woensdag 
	

donderdag 

29 30 
oktober week 44 oktober 

Hij zat nogal es aachter de rokken an 
(aachter de m aegies an; De Fochtel) 



Henk J. Jager 

Kleine watersalamander 

De naeme van et diertien is sallemander, sallemaander (Np) of 
evertaske (zie 'hagedis'). De naemen sallemander en sallemaander 
gaon weeromme op et Griekse 'salamandra', wat oorspronkelik een 
bepaolde gifsiange was. 
In de meitied leeft en paait de sallemander in waeter waor gien roof-
vis in zit. Meerstal bin dat kleine waeterties, waoronder sloden, 
vievers en drinkerskoelen. Dan bin de mannegies mooi tekend en 
hebben ze wat een kamme op 'e rogge zitten. De eigies wo'n op de 
blatties van fiene waeterplaanten ofzet. Dat kan bi'jglieks op wae-
terpest wezen. De larven bin zo teer dat ze al doodgaon awwe ze 
anraeken. 
In et waeterleven is de volwassen sallemander overdag aktief. Dan 
kuj' et dier sierlik onder waeter zwemmen zien. In juni kropt de sal-
lemander et waeter weer uut. Daornao gaot hi'j d'r et meerst naachs 
op uut. Aanders verdreugt et dier grif in de zunne. Daoromme 
schoelt disse amfibie overdag op zokke vochtige plakken as in kel-
ders, onder stienen, onder stokken hoolt, in kroppen slaod en al 
zowat henne. De sallemander zit nog wel een boel in sommige 
tunen, parken en netuurterreinen, mar vrij wel niet meer op 'e gang-
ber bruukte laandbouwgronden. 

Spreukies en gezegden van Klaas Boersma 

* 'Hier is jow bladblaozer weeromme,' zegt Berend tegen zien 
buurman. 
'Watte?' vint buurman een betien stiekelig, 'die hef wel vier faor 
had, ik hebbe al lange een ni 'jen iene kocht.' 
'Now,' vragt Berend, 'as dat zo is, mag ik die dan wel even lienen, 
want disse is stokkend.' 

* 'Af hier nog even blieven,' zee een baos tegen een niet zoe'n 
haandige kerel, 'dan gaon we naor de Filistijnen.' 
Doe hi'f nao et wark thuuskwam, zee de man tegen zien vrouw: 
'Ik kan 't mar ommeraek vienen mit de baos, bijkotten gao ik mit 
him op vekaansie.' 



Hervormingsdag (prot.) 

S, vn jdag 

31 
oktober 

Allerheiligen (r.k.) 
Slachtmaond 

zaoterdag 

1 
week 44 november 

Now moet et hiele pandoer weer uut 
(wodt zegd af bi 'jglieks de kleren de hieltied an en uut 

doen moeten mit et passen van ni'je kleren; Blesdieke) 

Allerzielen (r.k.) 
Zunne op 07.37, zunne onder 17.08 

zundag 	maendag 

november week W45 november 

Liek om hek, lap om leer 

Pak ie mi'j, dan pak ik je weer 

(Oosterwoolde) 



Mien Stellingwarf 

Laand van Pieter Poot, 
greide, dörp en sloot, 

wereltien van mi 'j,  mien eigen leven. 
Laand van bos en riet, 

'kfietse en geniet 
wat heb ie me al een protte geven. 

Laand mit eigen baank, 
eigen tael en klaank, 

koestert deur de Kuunder en de Lende. 
Laand van 'doe gewoon', 

warken veurje loon, 
'k wol dat iederiene je zo kende. 

Dörp mit oold stesjon 
waachten op 't perron, 

Scheenelaand mit eibers en mit broggies. 
Laand van peerd en ree, 

vlechtwark, zwatbont vee, 
heideveld veur smoeke pikniktochies. 

Stellingwarf, wat bin ie altied prachtig, 
'k bewondere jow elke dag opni 'j. 
Haost ieder jaorg etiede bin ie aanders 
veurjaor, zoemer, haast of in de sni'j. 

Harmen Houtman 

Sjoukje Oosterloo 

Netuurlik niet, kom now! (1) 

Zingende gaot Lena deur 't huus, ze maekt rap de boel an kaant en vietert heur man 
Johan an, om et koffie-apperaot mar alvast an te zetten. Ida en Leon, heur dochter mit 
de man, kommen doukies om kleindochter Esmee of te leveren. Kotleden belde Ida as 
't ok paste dat Esmee een peerdaegen kwani, omreden zij en Leon tegere een peerdae-
gen d'r op uut wollen. Zodoende zal Esmee een stokmennig daegen kommen te 
uutvanhuzen, en daor hebben pake Johan en beppe Lena lichtkaans nog meer naor uut-
keken as Esmee zels. 
Op et uutvanhuzerskaemertien het Lena et bedde al opmaekt. Om etkaemertien nog wat 
gezelliger te maeken veur de klei ne uutvanhuzer, het Johan nog een aorig schilderi'jgien 
an de mure hongen. Uut deboekekaaste die op 'e zoolder staot, het Lena een stokmennig 
kienderboekies opdukeld, die d'r nog stormen sund de tied dat heur eigen kiender klein 
weren. Kan ze Esmee daor mooi uut veurlezen, dat mag ze toch zo graeg doen. 
Mit dat Lena de koffie in de thermoskanne overschinkt, zicht ze de heur wel 
bekende auto veur huus stoppen. 
'Ze bin d'r Johan, doe ie de deure vast eupen!' ropt Lena an heur man, die in 't aach-
terhuus wat an 't ommerommelen is. 
Een hottien laeter is 't spul binnendeure, Esmee toogt een grote plestik poede mit de 
kaemer in. Ze het pake en beppe nog mar krek dag zegd, as ze votdaolik de poede 
leegpakt. 'Moej' es kieken, beppe, 'k heb een ni'je nachtpon en een ni'je tanebos-
sel,' pronkt Esmee. De ni'je anweensten wo'n deur beppe Lena en pake Johan mit 
andacht bekeken. 
Nao de koffie as Ida en Leon votgaon, krigt Esmee et al evenpies te kwaod. Mar as 
de auto uut zicht is, is ze d'r zo weer overhenne. Et wo'n een peer gezellige daegen. 
Esmee gaot mit pake en beppe een daggien te winkelen, ze krigt ni'je kleren en is zo 
groots as een pauw. 
Aovens, as ze nog mar krek op bedde ligt, komt ze een toertien laeter weer naor 
beneden en goelt schrikbaorend. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Daankdag veur gewas en arbeid (prat.) 

deensdag 	woensdag 

2 5 
november week 45 november 

Hij is niet goed, hi'j zit in de lappebak 
(hij is ziek; Noordwoolde) 

Eerste Kertier (maone) 05.03 

donderdag 

:0  
november week 45 

vn jdag 

november 

Loop naor de maone en plok de steerns 
(loop naor de pompe, ie kun de boom in; Ni 'jberkoop) 



Sjoukje Oosterloo 

Netuurlik niet, kom now! (2) 

'Ik wil naor mem, mar ik weet ok wel dat et niet kan,' snokt ze. Lena en 
Johan perberen heur wat te bederen deur mit heur omme te praoten. Ze 
doen mit 'n drienend nog een spullegien, en zo tegen de klokke van tienen 
ligt Esmee weer op bedde en votdaolik vaalt ze as een blok in de slaop. 
De ere dag wodt d'r over de vanwennighied mit gien woord meer rept. Ze 
gaon mit mekeer naor de dieretuun waor Esmee de grootste wille het, ze 
maekt alderdeegst foto's mit heur votgooikamera. 
Aovens an taofel as ze zitten te eten, is Esmee al wat stiekem. Inienen 
begint ze te goelen en snokt: 'Ik heb zoe'n piene in de boek, ik wil naor 
mem.' Lena nemt heur te pakken as ze zegt dat Esmee heur toetien dan mar 
niet opeten moet. Votdaolik klaort et gezichien op. 'Ja, ik wil wel een toe-
tien!' Zomar is de piene in de boek en et verdriet over. 
Nao et eten doen ze, krek as de veurige aovend, nog een peer spullegies en lest 
Lena Esmee een verhaeltien veur, waornao et maegien lekker slaopen gaot. 
Nao drie daegen, as Ida en Leon et uutvanhuzertien weer ophaelen kom-
men, het Lena heur verteld, doe Esmee evenpies niet in de buurt was, dat de 
kleine meid wel wat vanwennig west was. 
As Esmee weer in huus komt, vragt Ida heur zo tussen neuze en lippen deur: 
'Hef ok vanwennig west bij pake en beppe?' Onversteurber antwoordt 
Esmee: 'Natuurlik niet, kom now!' 

Roelof J. Oosterhof 

Rusten 

In de klasse is et rustig, 

Ieder kiend is hadd' an 't wark, 

Vlak veuran Zit kleine Geertien, 

Een aorig ventien, niet zo stark. 

Iniens legt hij de penne daele, 

En zit dan rustig, hiel bedeerd, 
Meester het 't gauw in de gaten, 

En vragt zachies: 'Wat is d'r, Geert?' 

Geert zegt dan een betien schaemel: 

'Meester het laest zels es zegd: 
Bi'] 'n komma moe'n we even rusten; 

Dus he 'k de penne daelelegd.' 

Uut Onder eigen volk, Stellingwarver Schrieversronte, 1978 



Zunne op 07.50, zunne onder 16.57 

zaoterdag 	zundag 

november week 45 november 

Ze gedregen heur as een laom 

(onneuzel, onvolwassen; De Hoeve) 

maendag 

10 
november week 46 

Sunte Matten 

Eupening Karnalvaisseizoen 

deensdag 

11 
november 

Die vent is zo dikke, et rolt d'r omme 

(kwabben, golvend bewegen; Scharpenzeel) 



Henk J. Jager 

Pos 

De naeme van de vis is snotterpost (verspr. OS, Np: n, hj: Bo, Nw), snotterpos (Bu, 
Db, Dfo, El, Spa), snottérposter (Nt), snoîtrepos(t) (Dho), snotterpot (Ma, Nbk, 
Np), snottepos (Bu, El, Nbk, Obk, 01-Nl, Sz, Wol),snottepost (Bu, El), snotpost (p, 
b: in), snotposte (Obk), snottepot (Dfo, Np), snotterpot (Nbk, Np), snotterbaosien 
(Nt), snottebaos (01-Nl), pos (Diz, Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol, Np: n), post (Op, Wol) 
schele(n) (verspr.) of schele pos (Np: n, Ste, hj: Nw). 
De snotterpost huust in roem waeter mit een schone bojem. Et is een baorsachtige vis 
die bij oons niet groter wodt as een centimeter of vuuftien. Wat dat anbelangt is hi'j 
de muuite van et vangen niet weerd. Toch wil et dier meraokels best bieten, veural an 
pieren. Neffens goenend is et vangen van de iene nao de aandere snotterpost alder-
deegst een teken dat d'r weinig aanders vongen wodden zal. Een verklaoring hierveur 
is dat de snotterpost leeft in grote groepen, waordeur d'r onder mekaander een protte 
konkereensie is. Om kot te gaon: die d'r et vlogste bij is het de prooi. Daoromme slokt 
et dier alle vreten votdaolik deur. Daordeur het hi'j mar wat gauw de haoke (te) diepe 
in de strotte zitten. Bij et onthaoken vuult et vissien niet lekker an. Hij het niet alliend 
een in verholing grote stiekelige roggevinne, mar ok een vliemscharp kieuwedeksel. 
Hierdeur is hi'j soms mar muuilik van de haoke of te kriegen. 0k haokten snotterposten 
riegelmaotig mitheur stiekelige roggevinnen inde visnetten vaaste. Daoromme vienen 
de meerste viskers et mar een snotneuze en een lastpost van een vis. 
De mit snot beginnende naemen betekenen in ieder geval niet dat hi'j sliemerig 
anvuult. Dat is naemelik niet zo. De ogen bin in verholing groot en zitten hoge in de 
kop. Daordeur liekt et as kikt hi'j scheel. Mar wat vaeke starft een snotterpost omre-
den (sport)viskers d'r roeg mit ommeslaon. Waeter waor gauw een boel 
snotterposten vongen wodden kunnen bin onder aanderen de diepere stokken van 
de Lende, de Kuunder en de Helomavaort. 
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Volle Maone 07.17 

woensdag 
	

donderdag 

12 13 
november week 46 november 

Laand kan wel een smeerlap over lopen 
mar niet mit votlopen 

(et bezit van laand is de beste, veiligste belegging; Else) 

7r) 	 Z008 

., vn jdag 	zaoterdag 

14 15 
november week 46 november 

Beter te laete kommen as hielemaole niet 
(Langedieke) 

2008 



Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Uut Steggerde komt et volgende oftelriempien: 

Ommemaelen wie et wodt 
Ik of gij  of Pieter Pot 
Pieter Pot zat in de sloot 
En nog was Pieter Pot niet dood. 

Soms wodde dat voigd deur: 

Ot, bot, vot. 

Zomar een zeggien uut Berkoop mit Pieter: 

Pieter; Lange Lieter 
Lange loper; broekverkoper 

In Der Izzerd zeggen ze wel: Hijkan riemen as Pieter Siemen 

In Ni'jberkoop wodt wel zegd as iets langzem mar zeker of komt: 
Langzem mar zeker komt Pieter in de broek en Jan in 't hemd 

Lamkje Hof-de Boer 

November 

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

Uut: Onder eigen volk, Stellingwarver Schrieversronte, 1978 



Zunne op 08.02, zunne onder 16.46 
Internationaole Dag 

van de verdreegzemhied 

zundag 	maendag 

16 17 
november week 46/47 november 

WC 
Hij is zeker weer aachter de meziek an 

(hij is d'r vandeur zonder wat te zeggen, hij onttrekt 
him zo an zien verplichtings; Hooltpae) 

7" 	 Z008 

Laetste Kertier (maone) 22.31 

deensdag 	woensdag 

18 19 
november week 47 november 

4I 
't Is mis mit de lammen 

(et is niet in odder, et is inislokt, et gaot niet zo goed; 
verspreid) 



Oppassen!!! 

Beppe past op Antsje 
Pake past op Tom 

Beppe ropt van 'toe now' 
Pake raost van 'kom'. 

Opa speult mit Sanne 
Oma fietst mit Mark 

want... pappe ridt mit mamme 
tegere naor et wark. 

Pake dot de pamper 
Beppe dri 'jt de was 

Pake zegt 'Wat stinkt dat' 
krek as bij oonz' Bas. 

Oma geft deflesse 
Opa voert petat 

mar om een uur of vufe 
'hebben ze 't wel had.' 

Beppe vint et prachtig 
Pake vint et 'top' 

mar alles wel mit maote 
dus Pake en dus Beppe: 

PAS MAR OP! 

Harmen Houtman 

Puzeltien 

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 d'r komt een ni'je letter bi'j. 

mitklinker 

mezieknoot 

mannegieshond 

locht 

fratsen 

pruven, beoordielen 

baasten, scheuren 

gewoonten 

De oplossing van dit puzeltien is bijkotten op de webstee www.stel-

lingwarfs.nl  te zien. 



Werelddag van het Kiend 

donderdag 

Werelddag van de Televisie 

S, vn jdag 

21 
november week 47 november 

De podden beginnen ok weer mit modder te krojen 

(wodt wel zegd as etje in de boek begint te rommelen; 

Berkoop) 

Zunne op 08.14, zunne onder 16.38 

zaoterdag 	zundag 

22 23 
november week 47 november 

In odder, zee Biemholt, ha'k now de kwatties mar 

(Ni 'jberkoop) 



Thijs van Galen 

Brune kiekedief 

Brune kiekedieven en rietvelden hebben altied mit mekere te maeken. Et 
meerst dudelike veurbeeld daorvan is te zien west nao et inpoolderen van et 
lesselmeer. Et grote tal voegels was een anwiezing veur et overweldigende 
anbod van moezen en bruudgelegenheden. Een onderzuuk doe het dudelik 
verbaand antoond tussen et gebied mit veul rieten et tal kiekedievepeerties. 
Mar an et aende van dejaoren zestig was de iens zo algemiene brune kieke-
dief zakt tot honderd peren. Krek as mit de aandere roofvoegels nam et tal 
liekewel weer toe doe d'r minder vergif bruukt wodde in de laandbouw en 
deur betere bescharming. Naor schatting bruudden d'r in 1998-2000 onge-
veer 1300-1500 peerties in Nederlaand. 
Kiekedieven bin de ienige roofvoegels die in hielemaol eupen gebied leven 
kunnen en niet ofhaankelik binnen van bomen, omdat ze een nust op de 
grond maeken. Bij et jaegen zweven ze vaeke, mit de vleugels in een V-
vorm uutstrekt, vrij lege over et gebied en duken vanuut de vlocht naor 
heur prooi. De wiefies bin wat groter as de mannegies en kun daordeur ok 
wat grotere prooien griepen. 
De brune kiekedief woont et liefst in vochtige of moerasachtige gebieden mit 
veul riet, mar ze zuken heur eten wel tot veer in de omtrek van heur nust. 
In de winter trekt et overgrote diel van de brune kiekedieven uut oons laand 
weg naor zudelike dielen van Europa en Noord-Afrika. 
In oons gebied bruden j aorliks vier tot zes peren, waorvan de meerste in et 
netuurgebied de Braandemeer. 

Gezegden en wiesheden van Klaas Boersma 

* Reklame op 'e tillevisie beïnvloedt de kwaliteit van de pergram-

mes negatief. 

* Ik zie et kwaoie graeg over et heufd, zee Klaos, en trouwde mit 

een klein wiefien. 

* Smaeken verschillen: de iene dot stront op 'e eerbeien, een aan-

der suker! 

* Wie vals geld maekt of in omloop brengt, is strafber. Mar wie op 

een valse meniere an geld komt, wodt mit respekt behaandeld. 



1 	
Daor he'k et oor niet naor staon 

1 	

(daor he'k gien nocht an; 

maendag 
	

deensdag 

24 25 
november week 48 november 

k 4.10 

Ze goelt mit et iene oge en ze lacht mit et aandere 
(ze praot mooi, mar ze mient d'r niks van; 

Ni 'jhooltpae, Ni 'jtriene) 

Ni'je Maone 17.55 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
november week 48 november 



Disse 'klinte' staot in 

Gelokkig 

gelok moej' niet meten 
an et tal van uren 
zunneschien 
mar 
an et tal van uren 
naachtrust 

Jan Oosterhofjr. 



S,. vn jdag 

28 
november 

zaoterdag 

29 
november 

(3 

Die lopt mit et laampien 

(die is niet slim snugger, Ni'jhooltpae) 

Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 
	

Wereld Aids Dag 
Eerste Adventszundag 
	

Feestmaond 

zundag 	maendag 

30 1 
november week 48/49 december 

0-21 

Hij wil de meerdere man speulen 

(baos speulen; De Hoeve) 



Henk J. Jager 

Pissebed 

De naeme van de krobbe is stienkrobbe (Bu, Db, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, 
0w, Wol, hj: Bo), kelderkrobbe (Db, Dhau, Dho, Np, Nl, Nw, Obk, 01, Op, 
Spa, Ste, Sz), keldermotte (Bdie, Pe-Dbl, Ste, Bu, Ma, Nl, 01, Spa), pisse-
bedde (El, Nw, Obk),pisbedde (Nw) of evertasse (01-Nl). 
De naeme stienkrobbe komt ok veur in et Fries. De naeme keldermotte is 
liekewel een echte Nedersaksische naeme. Meugelik het disse naeme wat 
van doen mit de motten van wilde varkens: die bin ok min of gries van kleur 
en een stok kleinder as de grote beren die bi'j dejacht scheuten wodden. Ok 
leven wilde varkens oorspronkelik in et Oosten van et laand, dus niet in de 
kustgebieden waor de naeme stienkrobbe of 'pissebed' bruukt wodt. De 
laestnuumde naeme het wat van doen mit et volksgeleuf dat et in bedde leg-
gen van stienkrobben helpen zol tegen et in bedde pissen. De stienkrobbe is 
et meerst over de aovend aktief. Overdag schoelt hi'j tegen de zunnestrao-
len. Et diertien huust dan onder dood blad, stokken hoolt, stienen, tegels, 
bloempotten en al zowat henne. Meerstal zitten d'r een bulte van bi'j 
mekaander. In huzen wodt hi'j et meerst in kelders zien. 
De stienkrobbe leeft heufdzaekelik van et ofval van plaanten, waoronder 
dooie blaeden, vermoegd hoolt en komposterend tuunofval, wiels hi'j in 
tieden van dreugte ok dooie beesten vret. Dat et is een echte alleseter. 

IJbe Duursma 

Sliepstienen 

Sliepstienen weren d'r in soorten. Ze wodden bruukt om bi'jglieks 
de schoffel, de schoppe en de tilzende scharp te maeken. (De til-
zende is een soort zende, een mes van zoe'n 75 cm laank, daor een 
lange stok d'r an zit. De tilzende wodde bruukt om slootkaanten en 
gröppen in et laand mit uut te snieden.) D'r weren hiele groten van 
wel meer dan een meter in deursnee. Om sliepen te kunnen wodde de 
sliepstien vaeks mit de haand dri'jd en dat was nogal zwaor wark. 
De dörpstimmerman hadde ok een grote stien, hi'j sleep daor win-
ters o.e. de redens mit. Bij dat sliepen mos waeter bruukt wodden, 
mar as et vreur was dat vanzels muuilik. Hi'j stookte d'r dan een 
vuurtien onder. 
Veur et sliepen van schoffels en aander ark wodde een kleinere stien 
bruukt. 0k bi'j die stien mos liekewel waeter bruukt wodden. Deur 
et sliepen bakte de stien an en dan koj' et ark niet scharp kriegen. 
In mien verzaemeling heb ik een sliepstientien dat as op et viel van 
de mi'jmesiene schroefd wodden kon om de mesienemessen te slie-
pen. D'r zitten een peer versnellings op. As jonge hebbe ik mien 
vader vaeke hulpen om et ding te dri'jen, d'r kwam dan een straole 
vuur of. Bi'j dit sliepstientien hoefde gien waeter bruukt te wodden. 



11 

deensdag woensdag 

9 
december week 49 december 

4I 
Wat et oge niet zicht, let et hatte niet 

(Oosterwoolde) 

Sunderklaosaovend 

Eerste Kertier (maone) 22.26 

donderdag 	vn.,jdag 

december week 49 december 

i3 

Omgekeerd is ok wat weerd 

(aandersomme levert ok wel es wat op; verspreid) 



Heurde wiend goest deur de bomen 

Meziek: Zie de maan schijnt door de bomen 
Tekst: Henk Bloemhoif 

Heur de wiend goest deur de bomen, 
meensken, 't wodt een koolde naacht. 
Sunderklaos moet now haost kommen, 
'k had him lange al verwaacht. 

't Is te glad, donkt mi'] en 't sni'jt zo, 
aarme hoppe, aarm dier. 
'k Hebbe wottels veurjow klaor legd, 
Zwatte Piet die vint ze hier! 

'k Was vanzels wel es ondeugend, 
Sunderklaosien, goeie man! 
Mar ik zal et echt nooit weer doen, 
Sunderklaos, daorkuj' op an. 

Hee... wat is dat butendeure, 
schosselt iene deur de snij? 
Dat moet Sunderklaos wel wezen, 
komt hi'j toch veurjow en mi']? 

Morgenvroeg dan za 'k wat vienen! 
Peperneuten, marsepein, 
en een bouwdeuz' of een poppe, 
'n boot, een balie of een trein! 

Sjoukje Oosterloo 

Oonze huusdokter 
Dat oonze huusdokter graeg een biertien lust, is an zien dikke boek wel te zien. En 
jim raoden nooit hoe as zien naeme is..., Boekstra! Is dat niet aorig, toepasseliker 
kan et niet, donkt me. 
Schienber hoolt hi'j van slaanke vrouwluden, want zienend is krek een bonkerak. Ik 
was op 't spreekure vanwegens hatklopperi'je. Die hatkloppings daor het hi'j ampe-
ran wat van maekt, mar: 'Ie bin vusen te dikke,' was et eerste dat hi'j tegen me zee. 
'D'r moet wel tien kilo of!' Votdaolik scheut et deur me henne: 'Och man, kiek naor 
je eigen dikke boek!' Mar dat dust ik niet hadde-op te zeggen. 
'Over acht weken weerommekommen,' grinnikte hi'j. Van die dag of leefde ik op 
wat maeger spul en liters schoon waeter, de kilo's vleugen d'r of. Ik docht bi'j 
mezels, ie zullen d'r gien ere van hebben, mannegien. 
Nao acht weken wa'k weer bi'j him op et spreekure. De weegschaole wees acht kilo 
minder an, en dokter zee veraldereerd: 'Hoe hej' dat zo rap veur mekaander kregen?' 
Ik, hiel onneuzel: 'Now gewoon, wat maeger spul eten, en een boel vis.' 'Vis!... 
Meens, hoe kriej' et deur de strotte!' griesde dokter. Bliekber was et zien kossien niet! 
Een stokmennig weken laeter loop ik in de supermark dokter Boekstra tegen 't lief. 
Hij ston him te vergaepen an alderhaande lekkere toeties, die in de schappen ston-
nen. 'Da's niet goed veurjow, dokter!' flapte ik d'ruut. 'Nee, mar 't is wel lekker,' 
likkebaordde hi'j. 'Ja, mar ie wo'n d'r zo dikke van!' pareerde ik. 'Ja, wat daenk ie 
wel niet... da'k vis eten gao, zeker!' bekte hi'j weeromme. 
Kotleden wa' k weer bi'j dokter Boekstra vanwegen mien maege. Bi 'j 't onderzuken 
zee hi'j: 'Ie hebben wel weer wat riekelik spek om 'e huud.' 'Ja, 't is winter, da's 
tegen de koolde,' antwoordde ik. Lat hi'j eerst es naor himzels kieken, docht ik. 
Ja..., dat docht ik..., mar zeggen dust ik et niet. 
Opstemaot bin 'k thuuskommen en heb mij een bak koffie injut en d'r een grote 
gevulde koeke bi'j soldaot maekt. 
Now hebbe ik me dan heilig veurneumen, de eerstvolgende keer as dokter Boekstra 
weer wat an te marken het op mien gewicht, za'k him gedipt nemen. Dan zeg ik et! 
Wissezekers! 'Kiek eerst es naorjow eigen dikke boek, Boekstra!' 



Zunne op 08.34, zunne onder 16.28 
Preenses Catharina-Amalia (2003) 

zaoterdag 

ei 
december week 49 

zundag 

december 

Hij lopt an et leide va .n zien vrouw 

(hij het niks in te brengen. , Blesdieke, Else) 

Offerfeest (islam) 

maendag 
	

deensdag 

december week 50 december 

Et is een pot mit twie oren 

(hij is iene die mit de hanen in de buse staot 

en niks uutvoert; Buil) 



Martha 

Een koe uw' Den Dolder 
was een bellen holderdebolder. 
Hij zee: 'ik gao verhuzen 
naor Veenhuzen.' 

Een mogge uut Zeijen 
wol ok wel es vrijen, 
gong naor een dancing in Blokziel 
en trof daor manlief mogge Chiel. 

Henk J. Jager 

Winde 

De naeme van de witvis is meun (Mun, Nbk, Np, s, hj: Nw) of 
moethond (Nbk). 
De meun is een in groepen levende witvis die aorig groot wodden 
kan. Zoemers zwemt hij vaeke vlak onder de oppervlakte, waor-
deur d'r mit drievend aos (bi'jglieks een broodkoste of 
keunstvliege) op viskt wodden kan. Vroegerjaegden ze grote exem-
plaoren wel mit de plompstok de schaekelnetten in en hadden et dan 
wel over meunejaegen. 
Om te paaien zuukt de meun ondiep waeter mit een schone bojem 
op. Vroeger trok de vis daorveur mit grote tallen tegen de stroom van 
de Lende op tot an Bekhof toe of nog veerder. Now is disse vistrek 
verhinderd deur stuwen, waordeur et een stok minder mit de meun 
wodden is. Meugelik zet de meun now zien kuut of in sommige 
ofwaeteringssloden. 
Van de meun wo'n onder aanderen gooldviskleurige variaanten veur 
vievers kweekt. Dit bin populaire pronkvissen, veural omdaj' ze zo 
vaeke an de oppervlakte zien kunnen. 



Dag van de rechten van de meenske 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
december week 50 december 

lene de broek opbienen 
(onder hanen nemen; Blesdieke, De Hoeve, 

Hooltpae, Langedieke, Wolvege) 

Volle Maone 17.37 

., vn jdag 

12 
december week 50 

zaoterdag 

13 
december 

41  
Hi'j het hiel wat op 'e lever 

(hiel wat op zien geweten; Donkerbroek, 
Else, Ni'jberkoop) 



akkes 2 waÇ \JOQ 

\fraoc aan vqx 
ze k'orpeu\ev 9aoril 

Uut et Stellingwarfs Woordeboek 

Zeggies mit krojen 

Uut Noordwoolde komt et volgende zeggien dat bekend wodde deur 
een bepaolde straotzanger: 

Dat krojen, dat krojen, dat is toch wat 
tussen twie aarms en een rad 
Mar wie mit mij de spot zal drieven 
zal iewig in de kroje blieven 

Van dezelde straotzanger die langs de huzen trok is et ok bekend in 
de vorm: 

Krojen is een droevig lot 
Wie mit krojen de spot zal drieven 
Zal iewig an de kroje blieven 

In Else en Ni'jberkoop zeggen ze wel as iene een protte geld verdient 
mar et nog hadder weer uutgeft: 't Komt d'r mit de schoppe in en 't 
gaot d'r mit de kroje weer uut. 



Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

zundag 	maendag 

14 15 
december week 50/51 december 

D'r gien groot oge op hebben 
(d'r niet al te vule van verwaachten; Ni'jhooltpae) 

deensdag 	woensdag 

16 17 
december week 51 december 

Modder en sliek maeken een gladde diek 
(Lan gedieke) 

17 ee~ 



Klaas Boersma 

Ontspanning? 

Sport is eins ontspanning, 

dat kuj' in woordeboeken lezen. 

Alliend daenk ik vaeke bij 't zien van sport, 

et kon wel oorlog wezen! 

Stuur es een kaortien 

Stuur es een kaortien 
maek es een praotien 

dat is vaek zovule weerd 

zwaai naor een aander 
we bin mit mekaander 

zoks dat is toch nooit verkeerd 

vraog buur op de koffie 
in zien oolde kloffien 

praot over 't ni 'js en et weer 

bel mitje nichien 
schrief een gedichien 

veur tante en omke van veer 

stik ze je haand toe 
gao es naor opoe 

zetje komputer es uut 

gooi eupen die deuren 
de wereld mag heuren 

praote en schrief, maek geluud. 

Harmen Houtman 



Laetste Kertier (maone) 11.29 

donderdag 	vnS,jdag 

18 19 
december week 51 december 

(te 
Klaegers gien nood en pochers gien brood 

(wodt wel zegd as iene de hieltied Zit te klae gen; 
verspreid) 

2008 

Begin van de winter 14.04 M.E.T. 
Zunne op 08.46, zunne onder 16.30 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
december week 51 december 

Et aende zal de last wel dregen 
(we zullen vanzels wel zien hoe de ofloop is; 

Ni 'jberkoop) 



Puzeltien 

Op de stippen en strepies moe'n de oplossings van de omschrievings die d'r 
naost staon, invuld wodden. As dat goed daon is, is d'r op de strepies van 
boven naor beneden, een ni'j woord ontstaon. 

• . . - 	 suf, dovig, traoge van begrip 
• - 	. . 	 zostarkas een ..... 

	

- 	 zo dom as..... 
d'r wezen 

• - 	 zo.... asdenaacht 
• . . ......laeste dag van etjaor 

• . - 	 ambachten en dattien ongelokken 

	

- 	 hoogtepunt 
• . . - 	 uuthaelende, slaonde beweging 

	

- 	 lichem, donder 

	

- 	 jaorgetiede 

De oplossing is over een schoffien op de webstee www.stellingwarfs.nl  te 
vienen. 

Thijs van Galen 

Algemien 

Van de twaelf roofvoegelsoorten die inNederlaand veurkommen, bin d'rzesse 
die in oons gebied bruden, de ere soorten kuj' wel es zien as deurtrekkers. 
De blauwe kiekediefziej' in de wintermaonden wel es, in 1998-2000 bruudden 
d'r in Nederlaand 85 tot 105 peren, waorvan 90 percent op de eilanen. In 2006 
weren et d'r nog mar 50-60 peerties. 
De grauwe kiekedief komt alliend in Oost-Grunningen veur, waor die soort et 
alliend opredt deur de inspannings van de warkgroep in saemenwarking mit de 
boeren. Et gaot mit mekere om zoe'n 35-45 peren. 
De wespedief komt alliend in grotere stokken bos veur en is redelik stabiel mit 
zoe'n 500 tot 600 peren. Sund inkeldejaoren brödt de slechtvalke ok weer in 
oons laand. Mit hulpe van de warkgroep bin op inkelde plakken bij elektrici-
teitscentraoles nustkaasten plaetst waor de voegels gebruuk van maeken. D'r 
bruden omtrent 20 tot 25 peerties in Nederlaand. 
Van de rooie en de zwatte wouw bin de laeste jaoren gien bruudgevallen 
bekend. 
As ni'je bruudvoegel het de zeearend in 2006 een jong grootbrocht, dat peer-
tien had een keunstnust in de Oostvaarderspiassen. 
De oelen die in oons gebied veurkommen bin de karkoele, de stienoele en de 
raansoele. Veur de kark- en stienoele is d'r een appatte warkgroep, alliend de 
raansoele tellen we wel mit as we die meerstal deur toeval vienen. 
Al disse gegevens en aandere infermaosie is Ok te vienen op oonze webstee 
www.roofvogelsweststellingwerf.nl. 



maendag 
	

deensdag 

22 23 
december week 52 december 

In een poep en een scheet was hi'j klaor 
(in een mum van tied; Buil, De Fochtel, Makkinge, 

Ni 'jberkoop, Noordwoolde, Wolvege) 

Eerste Kastdag 

woensdag 
	

donderdag 

24 25 
december week 52 december 

Een katte lust graeg vis, 
mar hij wil d'r gien pote om nat hebben 

(hij wil alles wel hebben, 
mar wil d'r niks veur doen; Buil) 	 II

JK 
Z008 	 e-111- 



Eten 

Al smaekt et vaeks wel heerlik 
eten is eins oneerlik 
elke hap blift in oonze monden 
veur inkeld mar een peer sekonden, 
blift in de maeg' een uur of wat 
mar hangt nog maonden an heupe of gat 

Jan Oosterhofjr. 

Et (oolde) gemael van... 



Twiede Kastdag 
	

Ni'je Maone 13.22 

. , . 

vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
december week 52 december 

1,111 	 ~~k 	~ k 4,10 

Mit een dubbeld potlood schrieven 

(twie keer wat in rekening brengen, 

of te vule in rekening brengen; Noordwoolde) 

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

zundag 

28 
december week 51/1 

Islamitisch nijaor (1430) 

maendag 

29 
december 

Dat is veur de raeven gooien 

(onbegonnen wark; De Hoeve, Hooltpae) 



Euliekoeken 

Hiel veurzichtig lichtte et kleine joongien een tippien op van de doek, die 
over de emmer hong. In die emmer zat et beslag. Mael, lauwe melk, een 
betien gist, wat zoolt... Hij wus etpercies, want hij hadde d'r de hiele tied 
bi 'j staon te kieken, doe moeke dat allemaol klutste en klopte, ja, hij hadde 
zels een klein brokkien gist van de bakker haeld. En doe et pappien, et 
'beslag' zee moeke, klaor was, doe kwam d'r een blauw gerute haanddoek 
over de emmer; en die wodde mit drie kniepers vaastezet en doe was d'r niks 
aanders meer te doen as waachten. Waachten, tot vader van zien wark 
thuuskwam, en dan eerst nog eten, mar dan eindelik, ja, dan kwam de grote 
panne mit eulie op et vuur En as de eulie begon te daampen, en et hiele huus 
reuk d'r naor dan pakte vader de beide oolde ronde lepels, die moeke van-
demiddag uut de kaaste zocht hadde, en hij haelde ze deur de emmer mit 
beslag, en dan leut hi 'j mooie ronde ballen in die panne mit eulie wippen. 
Ze laggen te sidderen en te sudderen, ze dri'jden omme, ze botsten tegen 
mekaander an, en as ze lekker bruun wodden, dan pikte vader ze d'r iene 
veur iene uut mit de vörke, en hij staepelde ze op 'e eerpelschaole. 

Zo begint et verhael Euliekoeken dat opneumen is in de bundel Decemberver-
haelen van Jouk. Martinus Bakker (1926-1996) schreef in de vuuftigerjaoren 
van de veurige ieuw onder de schoelnaeme Jouk veur et dagblad de Friese Koe-
rieren onder weer aandere schoelnaemen veur de ni'jsblaeden Stellingwerf en 
Aanpakken sunderklaosverhaelen, kastvertellings en ooldejaors(aovend)ver-
haelen in et Stellingwarfs. In 2004 verscheen een groot pat van dat wark in 
Decemberverhaelen, een bundel die uutgeven wodde deur de Stichting Stel-
lingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et boekien is nog de hieltied te koop. 

De eerste gedichten in et Stellingwarfs 

S.L. Brug 

Nijjaorsweensk 

Wat vleug dat jâor wêer hâostig henne, 
En 't nijie liekt zoo lacink. 
't Is zaek dat elk an braafheid wenne, 
Dâordeur zien Skepper datink: 
Waönt iens komt toch het leste jâor 
En vaölt de boom, dan leijt hij dâor! 

Mâor 'k weens elkien nog mennig keër 
En nij, gelokkigjâor. 
Veur ziekte en pienen zûerg de Heër! 
Dat doe hij zunneklâor! 
An jonk en âold, an atirm en nek 
Weensk ik dat 's Heeren geunst regt bliek'. 

'k Weensk alle meensken 't zâoligst lot 
Dat hier de weëreld geft! 
Gien ratimp, gien zoer; gien smâod, gien spot 
Weensk ik dat ooit heur treft. 
In datinkbre bliedskop leev' men mâor 
Van keunik tot an bedelâor. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Ooldejaorsaovend 

deensdag 	woensdag 

30 31 
december week 1 december 

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

binnen, pas dan moej' ni'jen kopen; Steggerde) 11 

Nijjaorsweensk 

Gien âolder kriete om kienders dood; 
Gien kiend dat âolders statirven! 
Gien aörme kleagge om braönd en brood; 
Wat zol de riekke atirven 
As hij allien veur skatten waarkt 
En aörme naosten niet verstatirkt? 

Deur brâofhied, liefde en wâore deugd 
Winne ieder jâor in zegen! 
Het hiele meensdom meer genegen, 
Tot Godsdienst meër genegen, 
Leev' vroo of lâete in zaoligheid 
Dan iens bij God in de iewigheid! 

S.L. Brug, 
Harlingen, 1841 
In: Friesche Volksalmenak voor het jaar 1842, 
zevende jaargang, Leeuwarden, 1841, blz. 124. 

Mit iene van de eerste gedichten in et Stellingwarfs op etlaeste blattien 
van disse Stellingwarver Spreukekelinder 2008 weenskt de redaktie 
jim allegere een hiel goed, gezond en fleurig 2009 toe. 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff 


