


Nijaorsdag 
Vostmaond 

deensdag 

111 
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woensdag 
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jannewaori 

As Jan et d'r in brengt, kan Freerk et d'r wel es in holen 
(as et in jannewaori vröst, 

blfl dat in feberwaori misschien ok zo, Buil) 
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jannewaori week 1 jannewaori 

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

(Ni fberkoop) 

2013 



Wi 'j beginnen disse kelinder vanzels weer mitj im in et aldereerste plak een 
hiel goed, mooi en gelokkig ni'jjaor toe te weensken. Wij hopen dat de 
stokkies op de kelinder daor een betien an bi'jdregen zullen! Mit hiel vule 
plezier hebben we oons uterste best daon om veurjim weer een zo ofwisse-
lend en interessaant meugelike kelinder saemen te stellen mit tal van aorige 
verhaelen, gedichten, wies- en wetensweerdigheden. En die we dat bin mit 
naeme: Roely Bakker, Klaas Boersma, Koosje Hornstra, Harmen Hout-
man, Henk J. Jager, Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers en Freddie de Vries. 
Zij mit mekere zorgden veur een hieleboel ni 'j wark datj im zeker mit ple-
zier lezen zullen. 
Marjim kun ok oolder wark lezen van bi'jglieks Hendrik Johannes Berg-
veld, iene van de eerste schrievers in et Stellingwarfs. Van him verscheen 
veurigjaor een bundel mit verzaemeld wark, et boek wodde uutgeven deur 
de Stellingwarver Schrieversronte. Daomaost lezen jim in disse kelinder 
een tal prachtige gedichten uut de bundel De wiend blaost ok wel es aan-
dersomme van Jan Veidhuizen, én 'stokkies en inspirerende mementen' 
van Jan Schonewille uut et boekien Alderhaande. 
In de kelinder beschrift Henk J. Jager insekten en parresieten as de lintworm 
(huh ... ) en zorgde Frank Spijkers veur twaelf biezundere striptekenings. 
Daomaost bin d'r ok twaelfpuzelties in te vienen, de oplossings d'r van kun 
jim de hieltied een posien laeter lezen op de webstee www.stellingplus.nl. Op 
die webstee én op vw.stellinuwarfs.nl  is trouwens altied 'van alles' te lezen 
over et Stellingwarfs en de Stellingwarver Schrieversronte. 
Wi'j weenskenjim veul wille mit de Stellingwarver Spreukekelinder 2013! 

Annie Dedden en Sietske Bloemhoff 

Stellingwarfs tiedschrift De Ovend al veertigjaor oold! 

In 2012 beston niet alliend de Stellingwarver Schrieversronte veertig jaor, etzelde 
gul ok veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Vanof 1972 kwam et doe nog 
stencilde blad een keer of viere in et jaor uut, vandaege-de-dag is et een kleurig, 
glaanzend en eigentieds tiedschrift dat elke twie maonden verschient. In De Ovend 
is veur iederiene van alles te lezen. D'r staon interviews in mit bekende en minder 
bekende Stellingwarvers, biezunderheden van en over de tael kommen an bod, d'r 
bin verhaelen en gedichten in te lezen, mar ok de historie van de streek wodt niet 
vergeten. 
De naeme van et tieschrift wodt trouwens nogal es verkeerd zegd, en dat al veertig 
jaor... Is 't niet wat? 'Ovend' is et Stellingwarver woord veur 'oven', en daor hooi 
ie de boel in waarm, ie vieteren et vuurtien alderdeegst wat op. Dat doen en moeten 
we mit et Stellingwarfs ok om die mooie tael in levend gebruuk te holen, is 't niet 
zo? De meensken die de naeme anzien veur 'aovend, 'avond' dus, die hebben et hie-
lemaole mis... Et Stellingwarfs is nog lange niet an de aovend toe! Juust niet!! Mar 
genoeg daorover... 

Veur disse Stellingwarver Spreukekelinder zochten we uut ooldere Ovends aorige, 
biezundere, en vermackelike verhaelen van schrievers van doe. Jim kommen 
prachtige verhaelen én gedichten integen van schrievers as Klaas van der Weg, Pie-
ter Heida, Bote Stellingwarf en Wube Lamers van de Kuunderwal. 

Wie trouwens graeg De Ovend thuus bij him over de heerd kriegen wil, die kan 
vanzels vandaege nog een abonnement nemen. Dat kost mar €18,00 in et jaor, ie 
kriegen et tiedschrift dan zes keer in etjaor toestuurd. In moe'n daorveur even bel-
len mit et kantoor van de Schrieversronte in Berkoop: 0516-451108. Mailen kan ok, 
dat kan naor irifo(2istel1ingwarfs.nl. Af now een abonnement nemen, muj' ok nog 
twie ommeraek mooie Schrieversronteboeken uutzuken! 



Zunne op 08.47, zunne onder 16.43 
Laeste Kertier (maone) 04.58 

zaoterdag 

5 
jannewaori week 1 

Driekeuningen (rk.) 
Epifanie (prat.) 

zundag 

01 
jannewaori 

AC 

lene in de baord vliegen 
(ruzie maeken mit iene, Hooltpae) 

maendag 	deensdag 

7 8 
jannewaori week  jannewaori 

Hi'j zit de hiele dag op 'e luie basse 
(op zien aachterwark; Wo/vege) 



Waor was ik? 

Kleine husies, schuine daeken, 
barg mit dennen en mit zaand, 

grote stiender, gries in riegels, 
voegels an de waeterkaant. 

Lange schaden, laete zunne, 
iezel, sni / op weg en dak, 

roege toeken wi yen, daansen, 
enten zwemmen in een wak. 

Volk mit stokken en op leerzens 
trekken rotzooi uut de sloot, 

zunne braant op blote lieven, 
en kleurt roggen vuus te rood 

Lange dieken, smoeke bossen, 
de kenonnen staon nog klaor, 

koppels sluzen, ophaelbroggen, 
kanoveerders 't hielejaor. 

Wa 'k op reize, droomd' ik even, 
wa 'k een schoffien an de zwarf 

ik was thuus en keek van boven 
naor mien eigen Stellingwarf...! 

Harmen Houtman 

Uut De Ovend van juni1981 

Een winternaacht en een veurjaorsmorgen (1) 

't Kalf, een touw om de glibberige veurpoten. Trokken ze om 't hadst, de 
knecht, de meid en 't zeuntien van de boer. En wiels de baos de gele poties en de 
snute wat terechte legde, scheut hij mit een vaortien de wereld in. Glad en glib-
berig lag et besien naost de gröppe te daampen in 't schiensel van de 
stallanteern. Wiedbiens, elk een aende van de ni'je wereldburger, sleepten ze 
'm over de koegaank en mit een zwaai kwam hi'j over de drumpel van de huj-
deure in 't iene lege hujvak te lane, 'n duustere ruumte. De eerste melk, de 
buuist. Poes Moor is van de perti'j. Wus wel een melkstraol op te vangen. 
't Volk gong weer op bedde. De knecht en 't jongste boertien, die omdat de koe 
kalven mos dit keer bi'j de knecht slaopen moch in de bedstee die in 't hujvak 
timmerd was, en waor de hujklaampe as een rotswaand over henne hong. 't 
Sleup daor zo lekker. De geluden van de slaopende koenen, 't gerinkel van de 
stattouwen, en zo now en dan wat geroffel in de gröppe. Veur 't spatten daor-
omme de deurties mar op een kiertien, vanzels. Zo liggen te luusteren naor al 
die geluden, en weer in slaop soezen. Tot de koenen midden in de nacht wat 
drokte maeken. 
Mar now was dat allemaole aachter de rogge en gong et volk nog even laankuut 
totdat de boer de pietereulielaampe weer opstak en et morgenwark begon. Even 
een lopien naor buten in de frisse locht en evenpies kieken naor de steerns. Dan 
et gerammel van de melkemmers en de bussen. Veerder was et buten nog stille, 
mar in de stal klonk een gezellig vlut-vlut in 't broes in de melkemmers. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag donderdag 

10 
jannewaori week  jannewaori 

Ie warken je niet nek, mar wel briek 
(De Hoeve) 

Ni'je Maone 20.44 	 Zunne op 08.43, zunne onder 16.53 

vn jdag 	zaoterdag 

11 12 
jannewaori week   jannewaori 

Hij kon d'r wel deurslag in maeken, 
et was een pierewaaier 

(lii / hadde vlot een boel geld uutgeven; Donkerbroek) 



Een winternaacht en een veurjaorsmorgen (2) 

En as de hujdeure weer eupengong ston de ni'je al op zien poten, bulkend 
van de honger, of van nocht om de locht uut zien longen weg te poesten. 
Dan moch hi'j over de vingers van de boer henne de buuist uut de nappe 
slobberen. Zoveule buuist was d'r, dat d'r wel een emmertien vol over was 
veur Bet van Pake Wolf die een aentien veerder in Spangehoek in een oolde 
turfmaekerstente woonde. Daor gong dan wel iene van de jongen henne. 
'Oonze Fokje het kaifd en hier hej' wat buuist.' 
Mitterdaegen gruuide et kalf, de wankele poten wodden stark. 't Vleug 
omme as in een cirkus of vleug uut de bochte tegen de hujklaampe. Pattie-
toeren kwammen de kiender mit him speulen in 't hol van de schure, in dat 
briede en hoge vierkaant tussen de stielen. Hoge in de schure zweefden de 
spinnewebben in de tocht veur 't dakloek. In die diezige stille ruumte kof 
je gedaachten zweven laoten. Of 'n middagslaopien onder een split huj 
boven op 'n ni'je klaampe. Mar ok wel, et boverste schimmelige laogien 
uut mekere schudden. Dan proestte ie van et stof as die grieze boel om je 
henne dwarrelde. Buten weer even op aosem kommen. Tjonge, jonge, dat 
was noflik. Alles was noflik. En et kalf gruuide mar deur. 
Op een meimorgen moch et besien uut zien vierkaante wereld naor buten, 
mit wilde drieste sprongen 't grune parredies integen. Hi'j scheurde 'm los, 
vleug dwas deur de eerdbeietuun, en dan de dam over was hi'j 't stuur hie-
lendal kwiet en kwam mit een rere giesel pardoes in de sloot terechte. Zo is 
't leven, mit entekros op de kop en modder op de rogge kwam hi'j wel weer 
op de wal. 

(Dirk Kerst Koopmans, schreven in Spangehoek, 1926) 

Kiepevel 

Een haene al wat oold, 
kon 't niet hadden, hadde et koold. 
Mar 't alderargste vun hi'j wel 
niet de koolde, mar et kiepevel! 

Altied honger 

Een oolde haene uut Edam 
kwam haost niet meer uut 't stee. 
Mar kwam d'r iene mit voer in 't hokke, 

was hi'j d'r as de kiepen bij... 

Klaas Boersma 



zundag 	maendag 

13 14 
jannewaori week 2/3 jannewaori 

Dat is ok niet volgens et evangelie 
(niet zoas et heurt, et kan niet hielemaole 

deur de beugel; Ni/hooltpae, Scharpenzeel) 

201*3 

deensdag 	woensdag 

15 16 
jannewaori week  jannewaori 

Ie moe'n et wit van et geel onderscheiden 
(et goeie van et minder goeie onderscheiden; 

Berkoop, Scharpenzeel) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Baaldag 

'Maegien, maegien, wat kiek ie bremstig, dat bin ik niet vanje wend. Wat is 
d'r an 't haantien, hef reboelie mitje vrund?' Anja is eers altied zo bliede, 
ze het iedere dag een briede lach van oor tot oor op heur gezicht. Vanmor-
gen is ze niet zo vrolik en dat vaalt netuurlik op. Vandaor dat ik ni'jsgierig 
bin wat de oorzaeke daorvan wezen mag. 
'Ikbin vanmorgen zo sneu wakker wodden, ik baal nog as een stekker,' geft 
Anja bescheid. 
'Hoezo sneu wakker wodden?' wil ik weten. 
'Now, moej' heuren,' gaot Anja wieder. 'Ik zat vannaacht allienig in de 
treincoupé vanof Zwolle naor huus. Nao een klein hottien kwam d'r een 
hiele kreerze man binnen die naost me zitten gong. Hi'j vertelde dat hij 
priezen uutdielen mos veur de postkode-lotteri'je. Hi'j vreug wat mien 
postkode was, en verempeld, doe hi'j in zien tasse mit grote enveloppen 
ommesnuuide bleek dat ik een pries van een miljoen euro wunnen hadde. Ie 
kun wel begriepen da'k hielendal van 't centrum was. Ik vleug de man vot-
daolik om zien nekke en bedaankte him uutbundig mit een hiele ns dikke 
tuten. Wat was ikbliede! 
Mar doe sleug et noodlot toe. Mit een rok bleef de trein zomar inienen stil-
lestaon. Ik schrok wakker en vuulde naost mien kussen as daor de grote 
enveloppe mit de geldpries ok lag. Mar nee, heur. Niks, niemendal! Ik 
hadde droomd! Now kuj' zeker wel begriepen da'k vandaege een baaldag 
hebbe?' zee ze, wiels de glimk al weer deurbrak op heur gezicht. 

Kienderriempien 

Et volgende kienderriempien op de vingers wodde eertieds opte-

kend in Steggerde: 

Doempien het een kugien kocht 

Kotman het 'm naor huus toe brocht 

Laankman het 'm steuken 
Kleine fiedelommedeintien het de wossies maekt 

Klein scheimpien het ze allemaole opeten 

In Ni'jberkoop en Makkinge is et riempien ok bekend, mar dan krek 

een betien aanders: 

Doempien 

Fiedelpoempien 
Klaos Hampien 

Pieter Dampien 

Kleine Puk 



Begin van de Bidweke 
veur de ienhied 

donderdag 	vri'jdag 

17 18 
jannewaori week   jannewaori 

Laot 'm mar in zien sop geer smoren 
(laot him mar basten; Ni/berkoop) 

2013 

Zunne op 08.37, zunne onder 17.04 
Eerste Kertier (maone) 00.45 

zaoterdag 

19 
jannewaori week 3 

zundag 

20 
jannewaori 

De gotte geer hebben 
(ruzie kriegen, Berkoop, Langedieke, ok: 

in verwachting wezen, Donkerbroek) 
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Jannewaori 

In jannewaori 
vuul ik mi / ten onder gaon 
In disse maond 
weet ik me vaeke gien raod 
He 'k et mit iederiene in 't gaoren 

In jannewaori 
he 'k vaeke niet veerder kund 
In disse maond 
vuulde ik me raodeloos 
Belaande bi 1  de dokter 

In jannewaori 
verleur ik mien mem 
Ik wus gien raod 
mit et verdriet 
Dat kwam ok niet mit maote 

Toch lengen de daegen 
in jannewaori 
Gaot de zunne laeter onder 
Leer ik weer een betien genieten 
En spin daor gaoren bi / 

Koosje Hornstra 



maendag 	deensdag 

21 22 
jannewaori week   jannewaori 

Hi'j wodt aorig hobbelig 
(gaot muuizem lopen deur et oolder wodden; 

Noordwoolde) 

2013 

woensdag 
	

donderdag 

23 24 
jannewaori week   jannewaori 

29-  
Dat jonk het een huud as een tonne 

(ze is zo dikke as een tonne; Nihooltpae) 

2013 



Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wod- 

el 
	De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. letter 

2. mezieknoot 	- - 

3. Europeaan 	- - - 

4. niet aarm 

5. niet recht, schieve 

6. ontvangst 

7. klein krassien, teken 

De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee 
www.stellingplus.nl  

Jan Schonewille 

De tuun van de koster 

De koster van de karke in ien van de dörpies in de Stellingwarven 
vreug op 'n keer an de karkeraod as hij et stokkien grond dat aachter 
de karke lag en waor niks mit gebeurde, bruken moch. 
De karkeraod vergeerderde en besleut positief te reageren op de 
vraoge van de koster. De koster, op zien beurt, begon de tuun omme 
te spitten en ontuugvri'j te maeken. Daornao plaantte hij d'r ver-
schillende soorten gewassen in en hij zijde gruunten. 
Nao een maond kwam dat wat hi'jzi'jd hadde boven en et gruuide 
goed. Et was warkelik een mooi gezicht: vaeke gongen de karke-
meensken nao de dienst nog even aachter de karke kieken. Naor wat 
eerst een rimboe was. 
Doe de koster op een deurdeweekse aovend an et schoffelen was, 
kwam de domenee bij him staon. 'Zo koster, mit Gods hulpe is et 
toch een hiele mooie tuun wodden,' zee hij. 
'Ja, mar domenee,' zee de koster, 'heb ie et ok zien doe God d'r nog 
alliend veur zorgen mos?!' 

UW: Alderhaande, Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Berkoop, 2010 



Zunne op 08.28, zunne onder 17.16 

.,. 
vn jaag 

25 
jannewaori 

zaoterdag 

26 
week  jannewaori 

't Is daor ok een hutti m en muttien 
(een rotzooigien; S teggerde) 

Septuagesima 
Volle Maone 05.38 

zundag 	maendag 

27 28 
jannewaori week 415 jannewaori 

't Was gien klap veur 't gat weerd 
(niks weerd; De Fochtel) 



Sjoukje Oosterloo 

Bedaankt 

Kennen jim et verhael van et kleine joongien Tha uut Cambodja? Nee? Dan kuj'm 
et hier lezen. 
As Tha bi'jkaans achttien maonden oold is, laoten zien oolden him aachter bij 
Pake. Omreden hij vanof de dag dat hi'j daor woont en gien memmemelk meer 
krigt, gruuithi'j niet meer en wodt ziek. In de kotste keren veraanderthi'j in een aar-
metierig scharminkeltien. Tot hij op een dag zicht hoe as et koekalvien drinkt bij 
zien mem. Thais een slim mannegien, hij kikt de keunst of van et kalf. As hi'j dust 
het gaot et kleine kereltien onder de koe staon en drinkt melk uut de utters tot hij 
zien boekien vol het. Zienderogen gruuit de kleine Tha en wodt weer gezond. De 
buren klaegen bij Pake over de gewoonte van zien kleinzeune. Ze willen dat hij 
mit die uttersabbelderi'je ophoolt, omreden ze daenken dat Tha him d'r laeter veur 
schaemen zal, en slim ondeugend wodden zal. Now bin ik daor niet zo bange veur, 
mar Tha het zien leven wel te daanken an de koe van zien pake. Dit verhael brocht 
me een veurval in de zin over mien eigen pake. 
Nog niet zo hiel vule jaoren herwerts bin ik an de weet kommen dat mien pake 
Andries Theunis Tiesinga, geboren in Else, zien leven te daanken hadde an een 
buurvrouw. 
Doe Pake nog mar een hiel klein poppien was is zien mem uut de tied raekt. Mien over-
grootvader hadde al wel een huushoolster, Jeltje Kiers was heur naerne. Laeter is hij 
mit Jeltje trouwd. Mar mit allienig een huushoolster was pake zien heit nog niet uut de 
braand, omreden kleine Andries Theunis nog bostvoeding kreeg. Doedertied haj' nog 
niet alderhaande vervangende middelties veur memmemelk zoas vandaege-de-dag, 
dus was et een levensgroot perbleem om de kleine stamhoolder in leven te holen. 
Gelokkig was d'r een buurvrouw die kotleden mem wodden was, en wel veur twiepop-
pies zog hadde. Zodoende hetzij Pake eenpoze de bostgeven. Dathethimwissezekers 
goed daon, omreden Pake 88jaorwodden is en bij mienweten nooit slim ziekwest het. 
Hadde die buurvrouw niet zo vrijgevig west dan haj' grootkaans dat ik ok niet op 
disse wereld west hadde. Had ik ok gien Stellingwarver stokkies schrieven kund. 
Heb ik evenpies gelok had! Bi'j dissend, buurvrouw bedaankt. 

Spiegel 

Lieve spiegel, mag ik vraogen, 
slao mien beeld veur altied op, 

want ik wil nog graeg es kieken 
naor mien jongere, bet're 'kop'. 

Waoromme krieg ik al die reenfels, 
waoromme wodt mien huudzo oold. 

ik vergeet bekende naemen. 
wat is d'r mit mien onthoold?! 

Wat ik wil, slaegt me soms niet meer, 
want as 't heufd een bosschop stuurt 

kan de hand him niet meer volgen 
en dr is kaans dat 't langer duurt. 

Mar... wat heb ik 6k een riekdom: 
onderviening, kunde en lee,; 

en zoks gefi je rust en wieshied 
en ik daenk: wat wi 'k nog meer! 

Lieve spiegel, laot mar even, 
ik bin bliede mit hoe 'k bin, 

altied naor mienjonkhied kieken, 
wat het zoks aenlik veur zin? 

Harmen Houtman 



14 	 deensdag 

29 
jannewaori 

woensdag 

30 
week 5 jannewaori 

Kwaod wezen is meenselik, kwaod blieven is duvels 
(Blesdieke) 

2013 

H.M. Keuninginne Beatrix (1938) 	 Dujmaond 

donderdag 

31 
S, vn jdag 

1 
jannewaori week5 feberwaori 

As et niet in goedens kan, dan mar in kwaodens 
(Lan gedieke) 

2013 



UutDe Ovend van feberwaori 1980 

Et verhael van Jan de Streuper (1) 

Graeg moch ik es een aovend naor Jan toe gaon te praoten doe ik zoe'n 
ventien was. Hij woonde allienig in een oold husien op de heide tegen 
de Kuunderwal an en dat was al zo geheimzinnig. Een oold geweer 
hong an de waand in huus en nog zoe'n mooi kruuthoorn mit zuiver 
besieugen. Ie zollen et haost niet geleuven kunnen dat een vrijgezel et 
zo schone en hemmel hebben kon. Mar 't was wel zo, want hi'j kon et 
huuswark net zo goed doen as een vrouw en 't was as de braand zo 
schone. Al lange hadde hi'j mij dan verwaacht en hi'j nam et mij altied 
een betien kwaolik dat ik zo lange wegbleven was. Zien verhaelen over 
't streupen vun ik altied zo mooi. 
Bi'j de zoemer warkte hi'j bij de boer, mar as 't haast wodde en de blae-
den van de bomen begonnen te wij en dan gong hi'j vaeke allienig op 'e 
streup. 't Was now niet zo dat hi'j alles mar scheut wat him veur de loop 
kwam. Nee heur, hi'j was ok nog een grote dierevrund en wus wel wat 
hi'j wel of niet schieten moch. Hij hadde ok een jachtakte mar hadde 
mar een beparkt veld dat hi'j van de boeren huurde. Et grote j achtveld 
van bunders en bunders was van de heren uut Oranjewoold en daor 
moch Jan niet kommen. Mar hi'j kwam daor heimelik toch wel es een 
keertien. 't Wemelde daor van hooltsnippen en heideknienen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Et verhael van Jan de Streuper (2) 

Hoe hi'j 't hadde wus gieniene, mar ze kregen him nooit. Ze zeden ok wel 
dat de oppassers wei es een ogien dichteknepen, want Jan was slim rejaol 
mit een borreltien as hi'j ze antrof in de harbarge en dat dee ok wat. 
Hi'j wus de gedregings van et wild en de voegels en toch weren de gaanzen 
him te slim of iederkeer. Dat het hi'j mi'j es verteld hoe hi'j dat beleefd 
hadde. 't Was een hiele barre winter west en 't was allemaole snij en ies. De 
Kuunder lag dichte en dat gebeurde niet zo vaeke. Toch was d'r nog een 
wak in een bocht waor een ondeurgrondelik diepe kolk was en daor laggen 
aovens de wilde ganzen in. Ja, een hiele grote koppel. Wat zol Jan daor 
mooi een peer uut schieten kunnen. Bij lochte maone op een aovend bun 
Jan de redens onder en nam et gelaeden geweer mit onder de aarm. Hiel 
veurzichtig scheuvelde hi'j in de ienzeme stilte van de naacht zo zachies an 
op de kolk an. In de veerte heurde hi'j de gaanzen al en aachter dikke stie-
kelwallen langes kwam hi'j al mooi wat kotter bij. Hij hadde een boel 
kennis en verstaand van de dieren. Mar van disse voegels toch niet. mie-
nend vleugen een peer grote genten op van een hogien niet zo veer van de 
grote koppel of die mooi in 't wak laggen; en mit een luud gesnaeter vleu-
gen de beide waachters over de aanderen henne. En in een ogenblik was de 
hiele koppel op 'e vlocht en Jan kon ze naokieken. Hij hadde et nog wel es 
een keertien perbeerd, mar altied hadden de waachters him al in de gaten en 
zo hadde hi'j d'r nooit iene van kregen. Mar 't was wel een stok aeventuur! 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



Maria Lichtmis (r.k.) 
	

Laeste Kertier (maone) 14.56 

Zunne op 08.18, zunne onder 17.29 

zaoterdag 	zundag 

2 3 
feberwaori week  feberwaori 

kli ~ 	 ^r 	k 4,0 
Hi'j kan zien praoties goed kwiet wodden 

(hij kan goed praoten; De Hoeve, Steggerde) 

maendag 
	

deensdag 

2 5 
feberwaori week 6 feberwaori 

Ie kun je d'r wel tegen ofeten 
(d'r vusen te vule van eten; Nilberkoop) 



Dan hebben wi 'j nog niks te klaegen 

Jan Saanders Klaos zat lessendaegs 
Bi / Ties van Geert wat op te snieden. 

'Ie hebben now, 'zo zwetste Jan, 
'Gien winters meer as vroeger tieden! 

Wat is mi/ now zoen druppien sni7! 
Dan mag 't mij nog wel aanders heugen! 

Et was van ien- op twie en tachtig, 
Doe lag die sni ) da ' ongeleugen. 
Bi/ Pake an de daoke toe! 

Et kachellit was vaaste vreuren! 
En nargens kon ie onder 't ies 

Een spraankien waeter meer bespeuren! 
Doe laggen in de Weme-bos 

De haezen in de eksternusten! 
En op een keer zat dokter Sluus 

Op 't klokkehuus wat uut te rusten!' 

Uut: De Oolde Pook, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1971 

UutDe Ovend van juni1991 

Daegelikse dinkies (1) 

Al leek et d'r niet op, we kregen in feberwaori toch nog een wintertien, 
hi'j was kot, mar wel hevig, et vreur dat et kraekte. Dat hadde tot 
gevolg, dat d'r hadbasten en scheuren in et ies kwammen en dan wodt et 
geveerlik rieden. Af mit de redens in zoe'n scheure kommen en ie heb-
ben wat gang, dan hef een redelike kaans daj' over de kop gaon, en dan 
maj' bliede wezen as etje goed ofgaot. As de sloden en vaorten dichte-
gaon, dan gaon de ziekenhuusdeuren eupen. Dattienduzend meensken 
over hiel Nederlaand kwammen mit kepotte bonken in de ziekenhuzen 
terechte. 
As et begint te vriezen, dan wodt et ok drok in oons waeterlaantien, dat 
Ni'jtriene hiet. Veural in de weekaenden kommen de rieders op oons an. 
De sloties op en dan naor de Scheene. De Helomavaort komt laeter, 
want de Scheene is eerder vertrouwd. D'r wodt ok wel es te gauw op de 
Scheene reden, want bi'j sommige dri'jen ligt et in de regel nogal lange 
eupen, dus dan is et oppassen! 
Bi'j iene van die dri'jen waor et altied nogal geveerlik was, woonde 
Jantien. Doe d'r es een koppeltien j ongkerels anrieden kwam en et bij 
die dri'j niet vertrouwden vreugen ze an Jantien as et bij die dri'j wel 
vertrouwd was. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

:ei 
	

7 
feberwaori week 6 feberwaori 

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

Ni /hooltpae, Ni 7triene) 

7" 	 Z013 

Zunne op 08.06, zunne onder 17.42 

.,. 1 vn jaag 

8 
zaoterdag 

feberwaori week  feberwaori 

*1,1 ~ 	 — ̂ t 	k 4,0 

Hij het ogen as bosterds 
(hij het grote ogen; Der Izzerd) 

2013 



Daegelikse dinkies (2) 

'Jim kun et es perberen, d'r wodt zegd dat af een posien onder et ies zeten 
hebben, dan wodt et hiel mooi.' Et leek de jongkerels toch beter toe, om 
mar een aentien klunen te gaon! 
Mar dit gebeurde vroeger... 
Doe et wintertien in feberwaori begon, stonnen d'r de eerste zundag wel 
vuventwintig auto's bi'j de plakken waor af naor de Scheene rieden kun-
nen en bi'j Ale Bakkers broggien stonnen d'r nog veule meer. 
Vri'jgezel Jan wol ok even bi'j de Scheene kieken. Hij kwam bi'j Ale Bak-
kers broggien en daor stonnen twie vrouwluden bi'j de weg, de iene had 
deur et ies zeten, was kletsnat en bemodderd en ze vreugen Jan, ofhi'j heur 
even naor huus brengen wol. Jan keek de bibberende vrouw es an en docht 
bi'j himzels: As ik daor zo ston te bibberen, dan zol ik ok graeg willen dat 
ze me naor huus brochten. Dat Jan, de goeie slokkerd, zee: 'Stap mar in,' 
niet wetende dat d'r gieniene was die die bemodderde vrouw in zien mooie 
en schone auto hebben wol. 'We moe'n naor Spange,' zeden de vrouwlu-
den. Dat Jan ree naor Spange. Doe ze daor ankwammen, mos Jan aachter 
huus rieden, want de buren mochten heur zo niet zien. Doe de natte vrouw 
uutstapt was, zee de aandere vrouw: 'Zoj' mi 'j wel even naor Ale Bakkers 
broggien brengen willen?' En dat dee Jan ok. Doe ze daor ankwammen zee 
ze tegen Jan: 'Stop hier mar, want hier staot mien auto. En mar hattelik 
bedaankt.' 
Doe vuulde Jan him toch wel beheurlik misbruukt! 

Klaas van der Weg 

Jan Schonewille 

Een sni'jvlokke 

'Zeg, vertel mij es: hoevule weegt een snij vlokke?' vreug een meze an 
een wilde doeve. 
'Minder as niks,' gaf die as antwoord. 
'Dan moe'kje toch eeen vremd verhael vertellen,' zee de meze. 
'Ik zat op de takke van een dennebom, dichte bi'j de stamme, doe as et 
begon te sni'jen. Niet heftig, mit stormgeweld, nee: as in eeen droom, 
zonder geluud of gewicht. Omda'k niks beters te doen hadde, begon ik 
de sni'jvlokken te tellen die op de twiegen en naalden van mien takke 
vullen en daor hangen bleven. Op de kop of driemiljoenzeuvenhon-
derddrienenveertigduzendnegenhonderdtwienenvieftig weren et. 
Doe de driemiljoenzeuvenhonderddrienenveertigduuzendnegenhon-
derddrienenvieftigste vlokke naor beneden kwam - minder as niks, 
zoas ie zeggen, brak de takke of...' 
Daornao vleug de meze vot. De doeve, sund de daegen van Noach spe-
cialiseerd in dit soort vraogen, zee nao een posien naodaenken bi'j 
himzels: 'Misschien ontbrekt d'r nog mar ien inkeld meenske om de 
vrede in de wereld te verwarkeliken!' 

Uut: Alderhaaande, Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Berkoop, 2010 



Chinees Ni'jjaor 
(4710 - Jaar van Slang) 
	

Karneval 
Begin Karneval - Ni'je Maone 08.20 

zundag 	maendag 

10 11 
feberwaori week 6/7 feberwaori 

Zunighied is een deugd, gierighied is een ondeugd 
(Hooltpae) 

2013 

Aende Karneval 
Vastenaovend 

deensdag 

12 
feberwaori week 7 

Aswoensdag (r.k.) 

woensdag 

13 
feberwaori 

k 4,10 

Daor ontbrekt de regel 
(d'r is daor gien spraoke van odder en riegelrnaot, 

Noordwoolde) 



De schoemaeker 

Jan Pikkie was zien naeme 
Onder de taofel ston de bak 
Hi 1  kitste de teba/csflieber 

91 	 Vakkundig in de kwispeldore 

De kepotte schoe in de haand 
Bekeek ik dit verschiensel 
Wat kon die man goed mikken 
Ik keek de bruneflieber nao 

len keer he 'k zels okperbeerd 
Op de liest een spiekertien 
In de zole vot te haemeren 
Mar ik raekte alliend de doeme 

Zonder een woord bin 'k votgaon 
De zere doeme in de mond 
De schoe is aachterbleven 
Jan Pikkie kon dat beter 

Koosje Hornstra 

Weerswiesheden 

As de daegen lengen, beginnen de naachten te strengen 
(Ni/berkoop) 
As de daegen langer wodden gaot et naachs meer vriezen 

Feberwaori keurtje, meert nemtje (Noordwoolde) 
Af in feberwaori slim ziek wodden, zoj' in meert wel es uut de tied 
raeken kunnen 

De witte wieven schudden de laekens uut (De Fochtel) 
Wodt wel zegd as et een betien sni'jt 

Mit een schraole oostenwiend kan et bakstienen vriezen 
(Langedieke) 
Mit een schraole oostenwiend kan et geweldig vriezen 

Infeberwaori klaegen de boeren et minste, dan hebben ze een dag 
minder (Hooltpae) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 



Valentijnsdag 

donderdag 	vn jdag 

14 15 
feberwaori week 7 feberwaori 

Draank maekt redenriek 
(mit draank op gaoj' veul woorden bruken; Ni /triene) 

2013 

Zunne op 07.53, zunne onder 17.55 	Eerste Kertier (maone) 21.31 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
feberwaori week 7 feberwaori 

Zo dunne as een rieme 
(Scharpenzeel, Span ge) 

493 



Henk J. Jager 

Over de: Spinnende watertor 

De naeme van de krobbe ispikzwatte waeterkrobbe. 

De pikzwatte waeterkrobbe kan haost wel vuuf centimeter laank wezen. 
Van dat is et een reus onder de waeterkrobben. De onderkaante is veurzien 
van een scharpe stiekel, dat ie moe'n him niet zomar oppakken. 0k haelt et 
dier op een biezundere meniere aosem, naemelik deur zien antennes die 
een soort van snorkel vormen. Zodoende hoeft hij niet mit et lief boven 
waeter te kommen. Bij et zwemmen schommelt de krobbe deur et waeter, 
dat een strakke zwemmer is et niet. Et vliegen gaot him liekewel aorig of. 
Om de vleugels uut te slaon kropt hij naachs et waeter uut en vligt vot in de 
donkerte. Een ni'j of beter waeterstee vint hij deur de weerspiegeling in et 
waeter van et maonelocht. 
In de gruuizeme tied leeft de krobbe tussen de waeterplaanten. In de haast 
leeft et dier op plakken daor restaanten van plaanten liggen. Dat kan 
bi'jglieks et geval wezen an et aende van een sloot. Meerstal zit daor een 
piepien dat niet stokkend trokken wodden mag mit et hekkelapperaot. 
Zodoende blift daor bi 'j  et schonemaeken van de sloot vaeke wat meer 
rommel in et waeter liggen. Ik hebbe op zoe'n plak mit et schepnet wel es 
acht pikzwatte waeterkrobben toegelieke vongen (Lendevallei, november 
2010). Een aorige belevenis was dat. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Henk J. Jager 

De pikzwatte waeterkrobbe (2) 

In et veurjaor spint de krobbe een waeterdichte eikokon, waor omdebi'j 
vuuftig eier in kommen. Ok komt d'r een opstaonde lochtpiepe op et 
kokon. Meerstal wodt dit nussien an een plaante vaastelegd, mar et kan 
ok los op et waeter ommedrieven. 
Ok al is de volwassen krobbe een kalme plaante-eter, de larve is een 
kwaoie rover. Et is een op een roepe liekend gedrocht, die ok wel wat 
van een piere weg het, mar dan mit een tange veur de kop. Nao et uut-
kommen is de larve mar een peer mm laank. Mar bij iedere vervelling 
wodt hij groter... Een (nog) kleine larve vret zien prooien altied mit de 
kop boven waeter op, want aanders verdunt et verteringssap te vule. Tot 
zien slachtoffers heuren alderhaande waeterbesies. Van een gegeven 
mement of loert de larve liekewel de hieltied meer op waeterslakken. 
As hij een (groot) slakkehuus binnendringt, slöt hij mit de kop de 
eupening of, zodat et verteringssap stark genoeg blift. Zodoende kan de 
bewoner ok onder waeter opvreten wodden. Kleine slakkehuzen wo'n 
gewoonweg tussen de starke kaeken (de tange) kraekt... Dat ie moe'n 
disse larve niet beetholen willen... Somstieden gript hi'j ok een aander 
dier, zoas een dikkop, een sallemander of een stiekelbaos. De larve 
gruuit deur tot hij een centimeter of zesse, zeuven laank is. Om te ver-
poppen greeft et dier him in op et laand. 



maendag 	deensdag 

18 19 
feberwaori week  feberwaori 

Tene deur de riepe voeren 
(te weinig eten geven, Oosterwoolde) 

2013 

Intemationaole Dag van de memmetael 

woensdag donderdag 

21 
feberwaori week 8 feberwaori 

Hî'j is in de huud niet verkeerd 
(in wezen is 't wel een goeie vent; Steggerde) 



Fi 	LÇ' DOMiET VOM ik 
JL.L 4 4 	EEtC ik 

'- M. iL ;t-ME o 

OTTO, HOOP Vfl VUIL 
U: FflK SPIJKCIPS  

Sjoukje Oosterloo 

Beeldspraoke 

De hadde wiend en al et regenwaeter dat almar hoger kwam en gien kaante op kon 
injannewaori 2012, heugt me as de dag van gister. Pattie meensken mossen heur 
huus uut en et vee van de boeren wodde naor veiliger oorden brocht. Et was soms-
tieden een driegende situaosie. En pas doe de wiend uut een ere hoeke wi'jen gong, 
belaanden we in wat rustiger veerwaeter. Dit laeste zinnegien zette me an et daen-
ken over hoevule beeldspraoke wij bruken in oons daegelikse taelgebruuk, die wat 
mit waeter van doen hebben. We stokken vaeke in beelden uut hoe as we oons 
vulen. Deur wat we letterlik ondervunnen hebben mit et hoge waeter in die winter, 
'ston et waeter pattie meensken tot an de lippen'. 
Vraog ik an mien kleindochter hoe as et gaot in heur ni'je baene, krieg ik as 
bescheid: 'Ik vule me as een vis in et waeter.' Dan weet ik dat ze et meraokels naor 
heur zin het. 
En as iene zien baene verlöst daenkt hij bi'jglieks: 'Hoe hooi ik mien heufd boven 
waeter?' 
'Is gien zee heur te diepe?' as de gemienteraod besluut om slim bezunigende rnaot-
riegels te nemen. Of is et alliend mar: 'Waeter naor de zee dregen?' As d'r argens 
wat op zien beloop Iaoten wodt, zeggen we: 'Ze laoten Gods waeter over Gods 
akker lopen'. 
'Hi'j kan de zunne bij een aander niet in et waeter schienen zien,' wodt d'r zegd van 
iene die slim jeloers is. Wodt d'r zegd 'Morgenrood, waeter in de sloot', dan komt 
d'r regen. 
As de zunne schier veur et locht komt, sprekt men van een 'waeterig zunnegien dat 
mar wat gleenstert'. En as de koffie niet al te stark is, vienen we die waeterig. 
Dan is d'r nog een hiel oolde biebeltekst die wat mit waeter van doen het: 'De Heer 
laot me rusten in grune weiden en voert me naor vredig waeter'. Disse woorden 
hebben een diepere betekenis waor pattie luden van vienen dat zoks uut de tied is. 
Mi'j geven disse woorden rust en vertrouwen veur de toekomst. 



Zunne op 07.38, zunne onder 18.08 

vn jdag
., 	

zaoterdag 

22 23 
feberwaori week 8 feberwaori 

'k Vuul me zo lekker as kip 
(Der Izzerd) 

2013 

Volle Maone 21.26 

zundag 	maendag 

24 25 
feberwaori week 8/9 feberwaori 

29,  
Ze hebben him goed et lessien anzegd 

(ze hebben him flink zegd waor et op staot; 
Ni hooltpae) 



Voegelties die te vroeg zingen 

De dag was nog jong 
't was hiel op 'e tied 
doe as 't voegeltien zong 
zo helder en blied' 

't klonk lieflik en teer 
zo vroeg in de morgen 
de aovend was nog veer 
de dag zonder zorgen 

ik zag him wel gluren 
de poes van de buren 
op jacht naor die zingende wekker 

't daglocht was teer 
de aovend nog veer 
poes slikkebekte, dat was lekker 

Roely 

UutDe Ovend van oktober 1976 

De kiewiet (1) 

Van 'tjaor in 't laeste van feberwaori flodderden de eerste koppels kiewieten al 
omme in de lege lanen van de Lende en de Kuunder. En in die troepen zat d'r 
hier en daor al es een mannegien tussen, die zien hormoonties al een betien 
begonnen te warken en die al es perbeerde as hi'j nog wel koppeltienbuitelen 
kon. Et gong nog wel wat hoolterig en et geluud dat hi'j d'rbi'j maekte leek nog 
alliend mar hiel in de veerte wat op etjodelende brulloftslied, waj' veerder in de 
tied heuren. Mar wat wi'j' ok, aj' bek begonnen binnen mit een kerweigien 
dan gaot je dat vot opslag ommes nog niet slim vlot of. Dat is bij kiewieten 
vanzels krek zo as bij meensken, stel ik me veur. Mar disse meitied kwam d'r 
veur de kiewieten een lillike rak in de wiend, want et begon in 't begin van 
meert nog even gemien te vriezen. D'r zat wel gien elfstedetocht meer in, mar 
morgens lag d'r toch mar een mooi laogien ies op 'e sloden. En daor hebben 
kiewieten een gloeiende hekel an. Mien vader zee vroeger altied: een kiewiet 
mag d'r graeg over as hij nat om 'e bienen wodt, mar koolde voeten daor het 
hi'j een hekel an. 
Dat zo kwam et, dat de fleurige boel, die in de kiewietewereld krek beginnen 
zol, inienen wegzakte. En et was ok hielendal gien lollegien om es te kieken hoe 
as et d'r bij ston in 't laand, want een koolde poesterd uut et noordoosten sneed 
je dwas deur alles henne, aj' op 'e vlakte kwammen. Mar zoas alle dingen op 
disse wereld nooit iewig duren, zo was dat ok mit de slechte weersomstanighe-
den et geval. En doe de zunne kwam, doe wodde d'r veurgoed een anzet maekt 
mit de instaandholing van de kiewietesoort. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



deensdag 	woensdag 

26 27 
feberwaori week  feberwaori 

Die man is mit een wit peerd trouwd 
(mii' een vrouw die altied mooi wezen wil; 

Oosterwoo ide) 

Regenmaond 

Wereidgebedsdag 

donderdag 	vnS,
jdag 

28 1 
feberwaori week 	 meert 

Een eigenwieze batse 
(een eigenwies persoon, De Fochtel,) 



De kiewiet (2) 

De haenties sloofden heur geweldig uut om een kammeraodske te vie-
nen en now weren ze niet hoolterig meer! En de stembanen weren now 
ok goed ofsteld, dat et begon ien groot feest te wodden. Wat een wonder, 
dat de hennegies hier veur deur de kni'jen gongen! Best te begriepen dat 
gien inkelde echte kiewietevrouw tegen zovule uutbundigheden 
opwassen was. Want et mannelik vertoon bastte now in al zien hevig-
bied los: henne-weer trippelen, pronken, koelegiesdri'jen, strogies 
pikken, kri'jebieten, over de kop slaon. Jodelen... meensken wat een 
wark! Ja, ie moe'n niet rekenen, dat et huweliksgelok zomar bi'j de kie-
wieteman in de beddestee scheuven wodt! 
Af dat allemaole zo es liggen te bekieken uut een slootswal of aachter 
een hekkepaol weg, dan kuj' zuver et mement van opperste glorie van 
de kiewietman mitvulen. Dat is et mement, as et wiefien niet meer vot-
lopt as hi'j mit hiel dudelike bedoelings recht uut recht an op heur of 
stroest. Hij krigt loon naor al zien warken as zij heur beflappen lat en 
een aentien wieder op iene van de koelegies zitten gaot, die hi'j al maekt 
hadde en as zi'j ok begint te strogies pikken. 
Wat een weelde om dat allemaole te bekieken en mit te maeken. Wat een 
weelde veural, aj' weten dat in et laand, dat de kiewietman opzocht het 
om zien territorium uut te zetten, gien meensken kommen meugen mit 
grote leerzens an en mit grote petten op, om dwas deur al dit moois 
henne te paaien. 

J.WNijholt 

Freddie de Vries 

Tom-Tom 

Kees Kuipers zit op dit mement in de VUT en vermaekt him opperbest in 
zien zee van vri'je tied. Kees was altied bouwvakker en warkte haost altied 
veer van huus. Een peer jaor leden hadden ze van zien wark een fesien in 
Woerden. Ze hadden de feestaovend in een kesteel in dat plak midden in de 
Utrechtse veenweiden. Ze zollen mit zien vieren d'r henne rieden. Kees en 
Freeke en kollega Harrie mit zien vrouw Annet. Kees ree alle daegen naor 
et wark, mar wol now wel even een borreltien drinken en daoromme zol 
Annet weerommerieden.Ze stelden de Tom-Tom in op Woerden en reden 
daor mit goed zin naor toe. Doe ze in Woerden ankwammen in de vroege 
aovend zaggen ze vot-en-daoliks et staotige kesteel al aachter een mooie 
viever mit paors bluuiende redenderums staon. Doe ze binnenkwammen 
kregen ze drekt een champagneglas in de hanen drokt. Et gong d'r aorig 
sjiek an toe en mittertied zatten ze al an de eterstaofel mit grote, sierlike 
kandelaars. Kees en Harrie keken es goed om heur henne en kenden warke-
lik gieniene an de taofel. Now is de BAM een groot bedrief, mar ok de ere 
kollega's uut de aandere ploegen konnen ze niet ontdekken. Kees ver-
trouwde et niet hielemaol en vreug es een peer meensken as dit de BAM 
wel was. Al gauw dee blieken dat ze op et verkeerde fesien weren, want dit 
was een bi'jienkomst van hogere ambteners van ekenomische zaeken. D'r 
bleken twee kestelen in Woerden te wezen en wie had dat now docht. 

(Lees veerder op et volgende blatz'ien) 



Zunne op 07.23, zunne onder 18.21 

zaoterdag 	zundag 

2 3 
meert week  meert 

Geel is geel, en aj' recht kieken bi'j' niet scheel 
(Oosterwoolde) 

Laeste Kertier (maone) 22.53 

maendag 	deensdag 

4 5 
meert 	week 10 	 meert 

Hij is zo dempig, 
dat de huud slat him as een harmonieke 

(De Miente) 

2013 



Freddie de Vries 

Tom-Tom (2) 

Nao een kertiertien weren ze op et goeie feest en vermaekten heur opper-
best. De happies en de selades smaekten geweldig en de borrelties en 
biertjes gleden heerlik naor binnen. Et was ok zomar laete en in de kleine 
uurtjes zochten ze de auto weer op. Annet gong aachter et stuur zitten en 
Freeke drokte de Tom-Tom in. Ze weren nog niet van et parkeerplak of as de 
beide mannen snorkten as varkens op de aachterbaank. Et duurde niet lange 
as Freeke was ok al in een aandere wereld. Nao een goed ure rieden vreug 
Annet an Freeke as ze wel de goeie kaante opgongen, want ze weren al 
veurbi'j Arnhem. Freeke sleup nog half en half en zee mit een hieze stemme: 
'De Tom-Tom maekt gien fouten, die wet alle weggies, dörpen en straoten in 
hiel Europa.' Annet schuddede een keer mit et heufd en docht: et zal wel. 
Freeke was al weer in de soeze en de volkswaegen Touran ree op volle toe-
ren richting zien 'geboortelaand'. Doe ze Köln al veurbi'j weren stopte 
Annet op een parkeerplak langs de grote vierbaensweg. Et verkeer goesde 
ondaanks et laete tiedstip nog an ien stok deur richting München. De man-
nen wodden wakker maekt en al gauw dee blieken dat ze now wel hiel veer 
van Hooltpae belaand weren. Freeke hadde mit de Tom-Tom op 'veurige 
bestemming' drokt, mar dat was niet naor huus. Een weke eerder hadden ze 
argens in Zuud-Duutslaand een brulloft had van een omke- en tantezegger 
en die bestemming was niet (uut)wist. Nao die ontdekking hebben ze de 
auto zwaaid en bin mit grote snelhied naor huus toe reden. Om kwat over 
zeuven dri'jden ze de dam weer op en bin vot-en-daolik op bedde streken. 

H.J. Bergveld 

Knieperties (1) 

't Is tegenwoordig wel een minne tied. Haost iederiene klaegt en de grootste helte 
schript d'r tegen om 't heufd boven waeter te holen. D'r wodt hiel wat over praot en 
over schreven. Elkeniene zuukt uutkomst. De iene mient, dat 't een stok beter wod-
den zol as de meensken over 't gehiel mar wat zuniger weren, een aander zegt dat 
zoksjuust verkeerd is en dat de centen rollen moeten, een dadde zegt dat de lonen 
onderuut moeten en de vierde wil de hiele boel op 'e kop hebben. 
Ik veur mij weet niet wat as 't beste is, al vuul ik veur de eerste rissenaosie wel een 
betien. Dat de tieden daor drekt eers van wodden zollen, leuf ik now niet, mar d'r 
wodt soms toch wel es wat reer mit 't geld ommesmeten. D'r is wel een hiele bult 
wat wel over gaon kon. D'r zit wel wat waors in dat oolde riemegien: 'Die wat 
speert, die wat het, die de boel niet opvret!' Now moej' dat niet overdrieven en now 
moej' niet mienen, dat ik mi'j in alles bekrimpen wol. Nee, zo slim hoeft et now 
weer niet. Mit ni'jjaor hebben wi'j temeensen krek lieke goed as altied een borrel-
tien branewien mit rezienen had. Aft op zokke dingen uuthaelen willen, dan kon 't 
je wel es krek gaon as Lamert Fedden. Dat is now al een goeie veertig jaor leden. 
Doe was 't ok een minnen tied, veural niet beter as now. 
Lamert moch stomme graeg een piepien roken. Hi'j kon zowat een pond in de weke 
an. Hi'j bul niet van rommel en bruukte daororn goeie, mark 't Haentien. Dat was 
doedertieden mit van de beste. Zien vrouw begreutte dat op 't laest haost een betien 
en op een keer zee ze: 'Lamert, 't is toch zunde, wat rook ie veur een kaptaol op. In 
een jaor wel zoveule, daj' d'r zat een vette bigge veur kopen konnen.' Lamert keek 
eerst Hillegien es an en doe zag hij es naor zien piepe. Hi'j leut et es in him omme-
gaon, dee nog een peer flinke haelen en zee: 'As dat zo is, dan hooi ik d'r vot-en-
daoliks mit op.' Hi'j dee 't kacheldeurtien eupen en smeet de piepe in 't vuur. 

(Lees veerder op ei volgende blattien) 



woensdag 
	

donderdag 

6 7 
meert 	week 10 	meert 

k A2 

De keutel vaalt niet veer van et peerd 

(de appel vaalt niet veer van de boom; Noordwoolde) 

Internationaole Vrouwludedag 
	

Zunne op 07.07, zunne onder 18.34 

., vn jdag 

8 
meert  

zaoterdag 

9 
week 10 	meert 

't Is lachende liefde mit die persoon 

(zegd van iene die altied een betien lacht; Makkinge) 



H.J. Bergveld 

Knieperties (2) 

't Was eerst wel een hiele toer om 't d'r zonder te stellen, mar hij bul 
't vol. Doe d'r een goedjaor omme was, zee hi'j op een morgen tegen 
zien vrouw: "t Is vandaege Berkoper maat. Daor wi'k henne om een 
vette bigge. Geef mij 't geld mar.' Hillegien wus eerst niet goed wat 
ze d'r an hadde en zee: 'Gekke jonge (ze nuumt him nog altied 
'jonge'), rerejonge, wat schiltje now, ie weten toch ok wel da'k gien 
geld in 't kammenet hebbe en wat praot ie dan nog van een vette 
bigge kopen.' 
'Now nog mooier,' zee Lamert en hij bul him leik. 'Heb ie de pong 
of heb ik 'm. Ie weten ommes wei dat aj' vleden jaor zegd hebben 
over dat roken van mij. Ik heb 't now al meer as een jaor staon lao-
ten. Hooi je mar niet onneuzel en kom es op 'e lappen!' Doe mos 't 
hoge woord d'r mar uut: de centen weren hek lieke goed op as veur 
die tied. Ze hebben d'r veerder doe mar gien ruzie over maekt, mar 
Lamert het diezelde aovend nog weer een piepe en een pond Haen-
tiestebak kocht. Hij het 't laeter wel es weer krap had, mar hij het 't 
roken d'r niet weer om staon laoten en hij rookt now nog! 

Uut: Klaeterjaegers, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1976 

Weerswiesheden 

Een dreuge meert is goold weerd, as 't in april mar natten wil 
(Ni7berkoop, Spange, Steggerde, Wolvege) 

Een dreuge meert en een natte april is et liefste wat de laandman 
wil (Nihooltpae) 

Onweer op kaele bomen wil wel es koolde op kommen 
(Ni jhooltpae) 

Grös gaot en komt mit onweer (Buil) 

Riem an de bomen, mii' drie daegen duj (De Hoeve) 

As de riem vaalt in 't sliek, binnen drie daegen een hadde diek (De 
Blesse, Peperge) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 



Ni'je Maone 20.51 

zundag 	maendag 

10 11 
meert 	week 10/11 	meert 

Laot an je lippen gien kwaod ontglippen 

(De Blesse, Peperge) 

Biddag veur et gewas 

en de arbeid (prot.) 

deensdag 	woensdag 

12 13 
meert 	week 11 

	meert 

Hi'j is de duvel ontkommen op lochtschoondag 

(hij Wet hun overal uut te redden; verspreid) 

2013 



Jan Veldhuizen 

Jan Veldhuizen (1941-2005) was aenlik nog mar een peer jaor 

doende mit de Stellingwarver schrieveri'je, doe hi'j in november 

2005 onverwaachs uut de tied raekte. 

Dat et schrieven in et Stellingwarfs him van begin of an aorig lokt 

dee al gauwachtig blieken doe hi'j in 2003 'De Oolde Pook-pries' 

wun. De cyclus van gedichten De oolde zegeuner, daor hi'j die pries 

mit wun, verscheen laeter ok in zien eerste bundel Gewoon Stelling-

warfs De tael van mien moeke. In 2005 verscheen zien twiede boek 

Beestebende, mit veul speulse riempies. In 2010 laggen d'r bij de 

Stellingwarver Schrieversronte nog twie manuskripten van zien 

haand. Besleuten wodde om die beide uut te geven. In de bundel 

Laot mij now ok es wat zeggen bin kotte, veural humoristische, ver-

haelen te lezen. In De wiend blaost ok wel es aandersomme bin 

prachtige, mar ok hiele gevulige gedichten opneumen. Uut die bun-
del zullen jim een tal gedichten in disse kelinder tegenkommen. 

Beide laestnuumde boekjes bin nog te koop, de eerste beide bin 
uutverkocht. 

Dromer 

ik weet et wel 
ik bin een dromer 

ik loop 
mit mien heufd in de wolkens 

ik kiek 
naor een waeterdruppel 
hangende an een blad 
en waor de zunne 
een diamant 
van maekt het 

ik kiek naor de maone 
ik luuster naor de wiend 
as hi j over de velden raost 

ik kiek naor de voegels in de locht 
en naor de blatties an een boom 

ik weet ei' wel 
ik bin een dromer 

de meensken zeggen soms 
da 'k een rere bui 

mar 'k bin gelokkig zo 

Jan Veldhuizen 

(Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Berkoop, 20 10) 



donderdag 	vn.,
jdag 

14 15 
meert 	week 11 	 meert 

Ik bin wat loederig 
(ik vuul me niet lekker, De Hoeve) 

2013 

Zunne op 06.51, zunne onder 18.46 

zaoterdag 	zundag 

16 17 
meert 	week 11 

	 meert 

Die is mit et heufd op 'e loop 
(die is wat verward, wat maelende; De Fochtel) 

2013 



Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wod-
den. De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. letter 	 - 

2. waeter in Frieslaand 	 - 

3.zoergoed 	 - - 

4. de aandere kaante op, wending 	- - - - 

5. soort emmer 

6. treffen deur een slag of schot 

7. veur et daegeliks ofwekeliks ni'js 

De oplossings is mii' een schoffien te zien op de webstee 
34'w'4stei1ingpius.nl 

De toren van De Fochtel 

Op een vroege veurjaorsdag trok ik naor et vene van De 
Fochtel. Raevenswoold was de poort naor 't parredies 
van roegte en benten. Ik wol alles zien krek veurdat 
een grune waole daelde over toeken, plaanten, riet. 

De kraenvoegels mochten 
mi'j dit keer echt niet ont- 

kommen. Mar âlles zien 
dat kan niet iene. Totda'k 

tussen de sparren, dennen 
en lariksen een hoge toren 

zag, die hek as die van et 
oolde Babel halverwege 

de hemel instak. Et was 'n 
zeuven van hoolt, staol en 

schroeven. De 7 van gelok! 
Mit een verekieker as verleng- 

de ogen baanselde ik tree veur 
Tree et Fochtelervene, wat daor 

Boven liggen zol, integen. Kraen- 
voegels zag ik niet. Zij bekeken mij 
Lichtkaans andachtig vanaachter de wolkens! 

Harmen Houtman 



H. Jozef (r.k.) 
Eerste Kertier (maone) 18.27 

maendag 
	

deensdag 

18 19 
meert 	week 12 	meert 

Hij het de musse dwas op 't heufd 
(hij het een hiel min zin; Steggerde) 

Begin van et veurjaor 12.02 M.E.T 
	

Internationaole Dag tegen Racisme en 
Diskriminaosie - Wereldpoëziedag 

woensdag 
	

donderdag 

20 21 
meert 	week 12 	meert 

Dat is ok een rere petoet 
(kwiebus; Oosterwooide, Scharpenzeel) 

2013 
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Sjoukje Oosterloo 

Dronken 

Een tal jonge roeken pikte wat maïs van een boerehiem an de Schipsloot-
weg in Ooldelaemer. 
Dat kwam heur duur te staon, deurdat et voer gisten gaon was en d'r daor-
omme alkehol in de maïs kwam. Zodoende wodden de voegels dronkend. 
Zesse belaanden deur heur dronkemaansroes in de sloot en verzeupen. 
Heur soortgenoten waggelden mal henne-weer-denne. Ze wodden mit rust 
laoten en konnen zodoende weer wat bij de warken kommen. 
De pelisie wodde alarmeerd omreden d'r docht wodde an vergiftiging. Mar 
aachterof bleek et allemaole aorig onschuldig te wezen. 
Dit veurval dee me daenken an mien buurjongen die een grap uuthaelden. Op 
een morgen, doe heur oolden even vot weren, hadden ze dejeneverfiesse uut 
de kelder haeld en een beste scheut in de waeterbak van de kiepen daon. Et 
duurde mar even doe was et kiepevolkien zo dronkend as een oele. Ze wag-
gelden mithoog optrokken poten deur ethokke. Dejongen hadden de grootste 
wille. Mar dat was al rap over doe Heit en Mem weer thuuskwammen. 
Doe Mem de eier uuthaelen zol zag ze de toestaand waor as de kiepen in 
verkeerden. De jongen mossen op et mattien kommen en bekenden wat ze 
daon hadden. Ze mossen veur straf op bedde, en as pielke op de vuurpijl zee 
Mem: 'Jim kriegen de eerste weken veur straf gien eier meer!' 
Op dat stuit docht die mem d'r nog niet an dat de kiepen de eerste daegen 
hielendal van de leg wezen zollen, en ze gien eier uut hoefde te haelen. 
Lichtkaans wel een gelok, want aj' kiepe-eier mit alkehol eten kuj' ok wel 
dronken wodden. 



Wereldwaeterdag 

S,. 1 vn jaag 

22 
meert 

Werelddag van de Meteorologie 
Zunne op 06.35, zunne onder 18.58 

zaoterdag 

23 
week 12 	meert 

Die is zo wies as een petries 
en zo dom as een koffiemolentrom 

(Ni 7berkoop) 

2013 

Paimzundag 
Wereldtuberculosedag 

zundag 

24 
meert 

Maria Boodschap (rk) 

maendag 

25 
week 12/13 	meert 

IiJ 

Hij glimt as een honnekeutel in de maoneschien 
(Ooldetriene, Sunnege) 

2013 



Opzegriempien 

Watte? 

Zwatte katt' 
Mit witte poten 
Kan hadde lopen (Ni berkoop) 

Zwatte katte 
Mit witte poten 
Aj'm niet kriegen kunnen 
Laot him dan mar lopen (Ni hooltpae) 

Henk J. Jager 

Over de: Ruggenzwemmer 

De naeme van de krobbe is roggezwemmer. 

De roggezwemmer zwemt, zoas de naeme al zegt, mit de boek naor veuren. 
Et diertien verschient bi'jtieden an et waeteroppervlak, waorbi'j de boek 
krek boven waeter komt. De boek is veurzien van haoren daor bi 'j et onder-
duken een zulverkleurig laogien locht an hangen blift. Zodoende hoolt hi'j 
et weer een schoffien onder waeter uut. Mar mit disse lochtveurraod is et 
diertien wel lichter as waeter..., dat hi'j moet d'r veur warken om onder-
deuken te blieven. Om energie te speren hoolt hi'j him argens an vaaaste as 
hi'j onder waeter is, of hi'j bekomt een posien an et waeteroppervlak. Bi'j 
et zwemmen roeit de roggezwemmer as et waore mit de aachterpoten, die 
ok vule grauwer binnen as de aandere poten. Zodoende gaot hi'j schokken-
derwieze veuruut, krek as bi'j et echte roeien. 
De hiele levenscyclus (van ei tot volwassen insekt) van de roggezwemmer 
speult him in et waeter of. Toch komt dit insekt soms ok et waeter uut, 
bi'jglieks omdat zien woongebied an et opdreugen is, of op een aandere 
meniere minder leefber wodden is. Et diertien vligt dan vot in de naacht, 
waorbi'j hi'j vanuut de locht ni'j waeter opzocht. Hierbij kan de soort hiel 
vlogge in ni'j waeter terechtekommen, zoas een mit leidingwaeter vulde 
veedrinkbak. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Begin Pésach (isr. Joods Paasfeest) 
	

Volle Maone 10.27 

deensdag 	woensdag 

26 27 
meert 	week 13 	meert 

As de katte van honk is, hebben de moezen wille 
(Scharpenzeel) 

2013 

Witte Donderdag 
	

Goeie Vri'jdag 

donderdag 	vn jdag 

28 29 
meert 	week 13 	meert 

As je de rogge jokt, kriej' regen 
(Oosterwoolde) 

2013 



Henkf. Jager 

De roggezwemmer (2) 

In et waeter is de roggezwemmer een felle rover die gript wat hi'j 
mar ankan, zoas pieren, aandere insekten, vissies en dikkoppen. 
Zien belangriekste waopen is een scharpe zoegbek, waormit de 
prooi niet een noflike behaandeling krigt; hi'j krigt een beet, wodt 
inspuit mit verteringssap en vervolgens leegzeugen. Ie moe'n de 
roggezwemmer ok niet mit de blote hanen pakken willen, want et 
verteringssap is gemien spul... Toch is de roggezwemmer ok van 
nut veur oons, want hi'j ruumt ontiegelik vule moggelarven op. 
De roggezwemmer kan wel best zwemmen en aorig vliegen, mar 
over et laand kroepen kan hi'j niet. Aj' een roggezwemmer op de 
wal daeleleggen, hipt hi'j mit kleine sprongegies op-en-daele om 
weer in et waeter kommen te kunnen. 

UutDe Ovend van augustus 1987 

Bote Stellingwerf 

Ooldervreugde 
De zeune en de dochter 
bin beide de deure uut. 
Ze kriegen now gien kwat, 
mar elk een halve rookwost 
bi'j de stamppot. 

't Kan verkeren 
Vroeger zeden ze van me 
da'k een vurige j ongkerel was. 
Om dezelde reden 
numen ze me now 
een vieze oolde man. 



Spekzundag 
Stille Zaoterdag 	 Eerste Paosdag 

Zunne op 06.19, zunne onder 19.10 	Begin van de zoemertied 

zaoterdag 	zundag 

30 31 
meert 	week 13 	 meert 

Zo gek as een rad 
(idioot, gek doen, De Blesse, 

Noordwoolde, Peperge, Wolvege) 

2013 

Twiede Paosdag - Eiermaendag 
Aende Pésach (isr. Joods Paasfeest) 

	
Wereld Autisme Dag 

Grösmaond 

maendag 
	

deensdag 

1 
	

2 
april 	week 14 	 april 

Ik heb et in de ribbekaaste 
(ik bin wat verkolen; Niberkoop) 

2013 



UutDe Ovend van april 1983 

April 

Hadde wiend, 

Haegel, sni'j! 
Blauwe locht, 
Zunnelach, 

Wisselen hiel de dag! 

Paoske, opstaanding! 

Ni'j leven! 

Laompies, 

Speunkruud. 

Blatties, fien en teer, 

Ontvolen heur weer. 

April, maond vol grillen, 
'k Zol je niet eers willen! 

Z.K.K. 

UutDe Ovend vanjuni 1980 

Een riempien uut Ni'jlaemer 

Mien moeder is opgruuid in Ni'jlaemer, waor ze om 1900 henne naor 
schoele gong. De Scheenstra's woonden doedestieds aachter in Boeistra's 
poolder op een plaetse van de Sickenga's. Bi'j 't winter en soms ok al in de 
haast mossen de kiender mit een botien naor de 'hoge weg' brocht wodden 
om bij de schoele kommen te kunnen. As ze nao schoeltied op huus an leu-
pen, maekten ze een riempien op de meensken die in de huzen woonden, 
waor ze veurbi'j kwammen. Dat riempien was zo: 

Bi / meester heur ik de haene kri /en 
En bi / Hendrik Kuper heur ik de sliepstien dri en 
Pieter Kolk zien ketelemmer is lek 
En Haans Kroondiek lust gien spek 
Dove Rinke zit veur 't vuur te fluiten 
En dikke Jochem telt zien duiten 
Jan Hooltrop die het geld genoeg 
En Sake Bosma trekt een zwaore ploeg 
Niekles de Boer slaacht een vette koe 
En smit Germ en Jaanke de bonken toe. 

En dan haj' de hiele riegel huzen had van de schoele of an de Lieklaene toe. 
Bij Haans Kroondiek leup et oolde karkepad naor Wolvege bij huus lan-
ges naor et vonder over de Scheeene (mit 'n dikke stien d'r op as tegen-
wichte) 

J.W Nijholt 



Laeste Kertier (maone) 0637 

woensdag 
	

donderdag 

3 2 
april 	week 14 

	 april 

Die binnen binnen bin de besten 
(Hooltpae) 

ZOB 

Zunne op 07.03, zunne onder 20.22 

., vn jdag 

5 
april 	week 14 

zaoterdag 

ei 
april 

Honger is de beste saus 

('dot ei' eten lekker srnaeken; Noordwoolde) 

-4 
2013 - 



Anjow liefde 

Ik wil anjow liefde daenken, 
want ie bin d'r now niet meer, 

ik kan nog je hanen vulen 
die me streelden naor et zeer. 

Ik wil anje woorden daenken, 
die me dreugen bil tegenwiend, 

die me steunden bil et hatzeer, 
die me troosten, doe wak kiend. 

Ik wil anje vertrouwen daenken, 
altied ston ie veur me klaor 

en zag ik et niet meer zitten 
wasje starke schoolder daor! 

Mitjow liefde, woord, vertrouwen 
kan ik alles écht weer an, 

en as d'r soms toch es schaad vaalt, 
vien ie 't goed... ik roepje dan. 

Harmen Houtman 

Jan Schonewille 

De visker 

Argens in de inlanen van Afrika zat een man te visken an de raand van een 
meertien. Zo te zien geneut hij volop. Hi'j zat in et grös op een plakkien 
mit een protte schaad. Et was ien en al vrede. 
Op een bepaold mement verscheen d'r een Stellingwarver toerist. Hij leup 
op de man of en begon mit him te praoten. 'Zit hier een bulte vis?' was zien 
vraoge. 'Ja, een hiele bulte,' antwoordde de visker. 'Waoromme viske ie 
dan mar mit iene angel?' 'Waoromme zo'k mit meer angels visken gaon?' 
vreug de inlaander. 'Now, aj' d'r meer vis uuthaelen kunnen, dan kuj' die 
toch verkopen gaon?!' zee de toerist. 'Tsja, dat zol kunnen, mar waor-
omme?' vreug de visker. 'Zit d'r echt een hiele bulte vis?' wol de toerist 
weten. 'Ja, een hiele bulte!' 
'Now, mien kerel, as d'r een hiele bulte vis in et meer zit, kuj' ok een botien 
kopen en mit netten visken gaon. Ie kun dan de vis op de marken hier in de 
buurt verkopen gaon! Daor kuj' een bulte geld mit verdienen!' 'En wat 
dan?' vreug de visker. 
'Ach mien jonge, as dat now een betien goed lopt allemaole, dan kuj' pas-
seniel an 't wark zetten dat veur jow visken gaot mit wel twie of drie 
verschillende boties. Zels kuj' dan direkteur wodden en ie laoten aanderen 
veurjow warken!' 'En ikke zels dan?' vreug de visker. 
'leje, ie hebben dan alle tied van de wereld om anjow hobby's te besteden. 
Ie zollen bi'jveurbeeld lekker visken gaon kunnen op een mooi plakkien an 
de raand van een meertien!' zee de toerist. 
'En wat doe 'k now dan?' vreug de visker... 

Uut: Alderhaande, Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Berkoop, 2010 



Wereidgezondhiedsdag 

zundag 	maendag 

7 8 
april 	week 14/15 	 april 

Hi'j is reiziger in waarm scheerwaeter 
(is een betien maelende, Wolvege) 

2013  

Preenses Ariane (2007) 
Ni'jeMaone 11.35 

deensdag 
	woensdag 

9 10 
april 	week 15 

	 april 

Schellen dot gien zeer, bieten en klauwen is vule meer 
(Oolde- en Ni'jlaerner) 



Zundagmiddag 

Zundagsmiddags draeven d'r buten 
over et malse grune grös 
meer as twintig mooie kuten 
dus raeken de zinnen los 

Heur de kerels toch es angaon 
't liekt een stried op leven en dood 
iene ziej' d 'r naor de kaant gaon 
kreeg de twiede kaorte. Rood! 

Nao de wedstried in de kantine 
mit een pilsien in de haand 
bin 't weer de dikste vrunden 
overheerst et gezond verstaand 

Roely 

UutDe Ovend vanjuni 1988 

Bote Stellingwerf 

Etschaop 
Jaorliks krigt et een ni'je winterjasse 
en geft de oolde an oons. 
Wat we van him dregen 
is dus aenlik twiedehaans. 

De vis 
't Gaot him goed 
as hij 'theufd 
niet boven waeter hoolt. 

De week 
In de baarm van de snelweg 
hoolt hij de waacht 
bi'j et dooie vrouwgien, 
zicht de moordener 
an ien stok veurbi'jgaon. 

Dejaeger 
Mit zien auto 
ontwiekt hij de ente, 
mit zien geweer 
schöt hij hirn dood. 



donderdag 	vri'jdag 

11 12 
april 	week 15 	 april 

As de knieper op de schene komt... 

(as hi j  in de rats komt te zitten, as et d'r echt op  ankomt; 
Berkoop, Ni /hooltpae) 

2013  

Zunne op 06.47, zunne onder 20.34 

zaoterdag 	zundag 

13 14 
april 	week 15 	 april 

kC- 

As de gekken te marke kommen, 
kriegen de schepers geld 

(een scheper ('schaopehuder) verdient weinig, 
krigt altied as iene van de iaesten geld; Buil) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Et geitekaampien (1) 

Dat de gemiente zunigiesan doen moet in disse krisisjaoren, bek as wi'j 
burgervolk, dat weten jow en ik wel. Mar neffens mi'j bin ze bi'j de 
gemiente vusen te deun. Ze daenken dat de belastingbetaeler et meerste 
wark wel van heur overnemen kan. Et moet niet malder wodden! 
Goed, et tegelpad veur mien huus en et aende veerderop waor as mien tuun 
an greenst, dat wil ik nog wel schoneholen. Omreden al dat ontuug mi'j een 
doorn in 't oge is, neem ik et laeste stok tot an de krusing ok nog mar mit. 
Mar dan begint mien rogge te protesteren en waorschouwt dat et zo wel 
genoeg West het. 
As ik een hottien laeter van mien welverdiende rust zit te genieten mit een 
paantien daampende thee, laot ik mien oge gaon over de straote recht tegen-
over mien huus. Op 'e hoeke is een kienderdagverblief, en daor lopt een 
tegelpad bij daele, mit daornaost een parkeerstroke. Now weet ik dat die 
stoepe en et parkeerplak daor ligt, mar een vremdeniene daenkt dat et 
gewoon een grösstroke is. Ie zien bi'jkaans niks meer van de tegels en de 
stiender, zo welig tiert et grös daor. Et ontuug staot wel tien centimeter 
hoge, et is iene grote argernis. Heb ik et op en om mien gerechtighied zo 
netties wieded, zit ik me daor blauw te argeren an mien bedurven uutzicht 
vanwegens et naolaotige gedrag van de gemiente. De tuunman van et kien-
derdagverblief, waor as et jongste ok al wat of is, ligt daegeliks op zien 
krebentige kni'jen om de stoepe wat schone te holen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Sjoukje Oosterloo 

Et geitekaampien (2) 

As hij daor op een morgen weer mit doende is, raek ik mit him an de 
praot. Hi'j is et glundig mit me iens dat et gien gezicht is mit al dat 

ontuug. 
'Weej' wat ik van doel bin?' zeg ik tegen him. Hij schuddekopt van 

nee. 
`Ik bin van doel om gemientewarken te bellen. Dan vraog ik as ze ok 
een gemientelike geite hebben die hier de grune stoepe beweiden 
kan. Wie wet hoe rap as d'r dan een ploeg manluden opdraeven komt 
om de boel te wieden,' stok ik him uut. 
'Ik bin bange dat etje niks opleveren zal,' is zien bescheid. 'Et over-

hiedsvolk bij de gemiente zal hooguut zeggen daj' een vrommes 
mit humor binnen,' gnist hij. 
Ik daenk dat de man geliek het en heb me veurneumen om me die til-

lefoonkosten mar besperen te gaon. Veur die centen kan ik beter wat 
flessen schoonmaekeek kopen en giet dat mar over et grune geite-

kaampien, dan braant de boel vanzels wel dood. 



maendag 	deensdag 

15 16 
april 	week 16 	 april 

'k Heb d'r van heuren tuntelen 
(d'r bij gerochten over heurd, Buil, Noordwoolde) 

2013 

Sikteressedag 

Eerste Kertier (maone) 14.31 

woensdag donderdag 

17 18 
april 	week 16 	 april 

Votgooien is 't laeste, zee de turf,  

en doe belaande hij in de kachel 
(Ni jhooltpae) 

-=j- 



Touwspringerslietien 

Almenak, leugenzak 
Komt van Delft 
Liegt de helft 
Komt van Aalsmeer 
Liegt nog meer 
Komt van Dort 
Liegt dat hij zwat wodt 
Komt van Zwartewaal 
Liegt 't allemaal 

(rond 1900 zongen deur macgies bil et touwgienspringen, De 
Fochtel) 

Vfl IBUIL 
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Zunne op 06.32, zunne onder 20.46 

vn 'j dag 	zaoterdag 

19 20 
april 	week 16 	 april 

Die zet niet vule uut de wege 
(die persoon dot niet vule, presteert niet vule; 

Ni 1! berko op) 

2013 

Roepingenzundag (r.k.) 

zundag 	maendag 

21 22 
april 	week 16/17 	 april 

Wi'j' een zuchien hebben? 
(een slokkien, mit naen'ie uut een flesse; Ni'jhooitpae) 

- 



Weerswiesheden 

As de kiepen in de regen lopen, hoef' niet op dreug weer te reke-
nen (Nijhooltpae) 

As de podden kroepen, komt d'r regen (Else, Oolde- en 
Ni jlaemer) 

Een proestende geite het regen in de neuze (Ni'*  hooltpae) 

As de poes him mooi maekt of waskt, dan komt d'r volk en mooi 
weer (Steggerde) 

As de hond grös vret, komt dr regen (Steggerde) 

Koj' een dukende gaanze tegen, dan is d'r kaans op regen 
(Nlhooltpae) 

We kriegen de schaopekoolde (tied van et scheren) nog (De 
Hoeve) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 

UutDe Ovend van juni1983 

Jan mit de Aachternaeme 

Doe we heurden dat de ni'je meester op oonze schoele Leeuwerink 
hiette, vunnen we, dat d'r in oonze klasse iene zat, die meraokels 
veule gelok hadde. En dat was Jan Leeuwerink, want hi'j hadde 
ommes dezelde aachternaeme as de ni'je meester! Wat was oonze 
Jan toch mit de neuze in de botter valen, vunnen we. lederiene benie-
dede him om die naeme. En iederiene nuumde him drekt 'Jan mit 
dezelde aaachternaeme as de ni'je meester'. Mar ja, ie weten wel, 
hoe dat meerstens gaot. Nao een posien kuj' zoe'n mondvol niet 
meer volholen. Daoromme wodde al gauw spreuken van 'Jan mit de 
aachternaeme'. lederiene wus ommes, dat daormit bedoeld wodde, 
dat hi'j dezelde aachternaeme hadde as de ni 'je meester. 
Nao mennig jaor gong meester Leeuwerink oons dörp weer verlao-
ten. Hij gong naor de grote stad, omdat hi'j daor meer verdienen 
kon. Jan Leeuwerink is altied in oons dörp wonen bleven. Mar haost 
gieniene wus meer dat hi'j zo hiette, omdat iederiene him niet aan-
ders kende as 'Jan mit de Aachternaeme'. En hoe hi'j an die 
bi'jnaeme kommen was, dat wussen ze hielemaole niet meer! 

Harmen Oosterhofuut Zwolle 



deensdag 	woensdag 

23 24 
april 	week 17 	 april 

Hij is nog te beroerd om zien eigen gat te krabben 
(slim lui; Oosterwoolde) 

2013 

Volle Maone 21.57 

donderdag 

25 
S,. 1 vn jaag 

26 
april 	week 17 	 april 

Hi'j is bertaol in de buse 
(is rejaol init et gebruuk van zien pottemenee; 

De Hoeve) 

____-= 



Henk J. Jager 

Over de: Staafwants 

De naeme van et insekt is waeternaalde. 

De waeternaalde is in meerdere opzichten een opmarkelik insekt. 
Eerstens omdat et dier biezunder laank, smal en recht is, waordeur 
hi'j ok wel wat op een kuierende takke liekt... Veerder omdat zien 
aachterliefuutlopt in een holle 'naalde', waor hi'j aosem deur haelt. 
En butendat vanwegens zien stark ontwikkelde vangaarms. 
De waeternaalde is een sloppe, traoge zwemmer die et bi'j een 
betien stroming al niet meer bolwarken kan. Zodoende vuult hi'j 
him alliend in stilstaond waeter op zien gemak. Et dier zit daor veur-
al tussen plaanten onder et waeteroppervlak. Hi'j hangt meerstal 
(min of meer) op 'e kop, waorbi'j hi'j de vangaarms wied eupen-
spreided het. Onderwiels stikt et puntien van de naalde mar kiek 
boven waeter uut, zodat hi'j de hieltied genoeg aosem krigt. In die 
pesisie verreurt et dier him soms een hiele poze niet. Et is dan krek 
een stokkien riet... 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Henk J. Jager 

De waeternaalde (2) 

Hi'j waacht dan of tot d'r een prooi binnen beriek komt... Bij et 
vangen schöt de waeternaalde wat veuruut en voolt zien vangaarms 
om de prooi. Van dat is et kiek een bidsprinkhaene. Hi'j pakt op die 
meniere alderhaande kleine waeterdieren, zoas kikkervissies en 
stiekelbaozen. Et dier het een scharpe zoegsnute, die hij op dezelde 
meniere bruukt as de roggezwemmer. 
De waeternaalde schient ok vliegen te kunnen. Zo kan hi'j ok kleine 
ofsleuten poelties berieken. Op zoe'n plak vong ik de soort ok tussen 
et waeterveenmos (netuurontwikkeling bi'j et Diaekenievene). In 
wat groter waeter, zoas trekgatten, is dit dier meerstal alliend inde 
hoeken te vienen. In een bried stok sloot in de Lendevallei hadde ik 
d'r bi'j elke schep wel iene of twieje in et net. Et dier leeft daor in 
begruuiings mit scheren, waeterpest en pompeblad. 



Z.K.H. Preens Willem-Alexander (1967) 
Zunne op 06.17, zunne onder 20.58 

z aoterdag 
	zundag 

27 28 
april 	week 17 	 april 

kli i — 	 «t 	~w 
Dat was d'r mar bi'jlanges 

(dat was niet zo mooi, et kon d'r mar krek op deur; 

Hooltpae) 

Keuninginnedag 

maendag 	deensdag 

29 30 
april 	week 18 	 april 

Et is honderd of dattien as et zo uutkomt 

(et is bepaold niet zeker, et is een gok, Niberkoop) 



H.J. Bergveld 

Knieperties (1) 

Een toertien leden kwam d'r bi'j oons een vremde snuter an de 
deure, die zee, dat hi'j veur de Zending kwam en graeg een boekien 
verkopen wol. Now, om je de waorhied te zeggen, vertrouwde ik 't 
zaekien niet en ik heb him mar ofscheept. Hi'j streek wel niet zo 
botte hadde, mar ik kreeg him toch vot. Een peer daegen laeter 
heurde ik, dat diezelde omkool bi'j een aander, die zoe'n betien 
kommunist is, him uutgeven had veur kommunist en hek zo lange 
praot had, dat hij een boekien verkochte veur een kwattien. Laeter 
kwam uut, dat et nog gien stuver weerd was. Ja, ie meugen tegen-
woordig wel goed uut je doppen kieken en vot-en-daolik niet te 
veule vertrouwen in dat vremde volkien hebben. Aanders kon 't je 
wel es hek gaon as Klaos Berends. Die kreeg op een winteraovend 
es een laandloper an de deure, die graeg een naacht in de schure slao-
pen wol. 't Was slimme koold en Klaos leut him effenties bi'j de 
kachel kommen, dee een vas hooltien in de plaetstove en de vrouw 
gaf him een bakkien koffie mit een spekbrogge. Now, dat smaekte 
oonze maot best en hi'j kwam dan ok al gauw een betien op verhael. 

(Lees veerder op ei' volgende blattien) 

HJ. Bergveld 

Knieperties (2) 

Klaos was slimme karks en zien kostganger har dat gauw in de kie-
kerd en dochte zeker: 'k Zal mar fluiten mit de voegelties, waor ik 
mit in de bos bin, en... hi'j was ok karks. Dat vul bi'j Klaos daonig in 
de smaek en doe hi'j de ere morgens 't voeren en 't melken daon 
hadde, zee hi'j tegen zien uutvanhuzer: "k Moet doukies mit de 
waegen naor Berkoop. Aj' soms mitrieden willen?' Now, dat hoefd' 
ie gien twie keer te zeggen en zo gongen ze dan mit zien beiden vot. 
Doe Klaos weer thuuskwam, zee hi'j tegen zien vrouw: 'Sjonge, wat 
was dat een aorige man. En karks dat hi'j was. En ok daonig biebel-
vaaste, daor kuj' op rekenen. Doe 'k in Berkoop bi'j him weg gong, 
gaf hi'j mi'j de haand en zee: "t Beste heur, en de twaelf apostelen!" 
Toch aorig now? Mar wat zol hi'j daor mit bedoeld hebben?' 'Dat 
za'k je gauw vertellen,' zee zien vrouw doe. 'Die grote sm... het 
oons twaelf dikke metwosten uut de wieme steulen. Hi'j mit zien 
twaelf apostelen. Laot him de krats kriegen!' 

Uw': Klaeterjaegers, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1976 



Dag van de Arbeid 	 Laeste Kertier (maone) 13.14 
Bluuimaond 

woensdag donderdag 

1 	2 
meie 	week 18 	 meie 

't Gong d'r van Leiden op Delft 
(et gong d'r roeg an toe; Makkinge) 

Dag van de zunne 
Werelddag van de passevri'jhied 

vn jdag 

3 
mele 

Dodeherdaenkirig 
Zunne op 06.04, zunne onder 21.10 

zaoterdag 

4 
week 18 	 ineie 

Een deue vent is dat, altied even rustig en stille 
(bescheiden; Noordwooide) 

2013 



De deure dichte 

Blok A: 
Mit een klap 
slat de jonge gids 
de zwaore deure aachter oons dichte 

Mit 'n dattigen 
kieken we onwennig in de ronte 
naor de witkalkie muren van de cel 

Nao drie menuten 
sluut ik me of van zien verhaelen, 
die keur hier zeuventigjaor leden 
in de hitte en benauwdens ofspeuld hebben. 

Ze griepen me - 
nog foeler as in 
de boeken die ik lezen heb - 

en ik kiek verlangend naor 
de kleine lochtgatten in de dikke muren. 

'Hier hebben in die 
daegen honderd meensken staon', 
zegt dejongknaop veurdat hij 
de deuren weer eupenmaekt. 

Et zunnelocht 
vligt et gaankien in 
en ik leze nog es opni 
dat 'warken veur vri'jhied' zorgen zal! 

Harmen Houtman, Theresiënstadt, meie 2011 

Bevri'jding 

en doe 
doe kwammen de tanks 

vuur spijende 
as logge draeken 
kwammen ze 
waggelende 
anrollen over de straoten 
en deur de velden 

aachter de tanks 
de soldaoten 
smerig en doodmuui 
mar toch lachende 
naor al die bliede meensken 
waor ze bloemen 
en tuten van kregen 

lachende en zwaaiende 
leupen ze wieder 

de bloemen in de haand 
de tuten nog branende op 'e wange 

de vijaand 
en lichtkaans 
ok de dood integen 

Jan Veldhuizen 

(Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Berkoop, 20 10) 



Bevri'jdingsdag 

14 	 zundag 	maendag 

5 6 
meie 	week 18/19 	meie 

D'r is gien deusien of d'r past wel een deksel op 
(veur iederiene is d'r wel een levenspartner te vienen, 

De Fochtel) 

deensdag 	woensdag 

7 8 
meie 	week 19 	 meie 

Zeggen is niks, mar doen is een ding 
(Hooltpae) 



UjitDe Ovend van oktober 1986 

Bote Stellingwerf 

Vremde 
Now d'r een juffer 
in de hereselon staot, 
liekt et wel 
as et haor van heit 
hadder gruuit as vroeger. 

Veurkeur 
Heit is wiezer mit de Ford 
as mit Jappien, 
want de Ford is de eerste 
en Jappien de tiende. 

Sukertante 
Ze zitten bi'j heur kiste 
en luustren nao de doomnee. 
Mar van de netaoris heuren ze douk, 
de neven en de nichten, 
as Tante de hemel 
al of niet verdiend het. 

Meie 

In de netuur spruut alles uut 
de zunne wint an kracht 
ziedezaachte zudenwiend 
speult deur etjonge gruun 

alles rokt zo lekker fris 
de wereld liekt wel ni` 
gao naor buten en geniet 
disse mooie dag in meie 

Roely 



Hemelvaortsdag 	 Ni'je Maone 02.28 
Dag van Europa 

19 donderdag vn.,
jdag 

9 10 
meie 	week 19 	 meie 

Stel niet uut tot morgen, 
aj' et vandaege nog doen kunnen 

(De Hoeve) 

2013 

Begin van de Lesheiligen 
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21 

zaoterdag 

11 
meie week 19 

Moederdag 
Dag van de verpleging 

zundag 

12 
meie 

"t 
Hi'j is goed zo groot as twie turven 

(wodt wel zegd van een klein kereltien; Berkoop) 

2013 



UutDe Ovend van feberwaori 1991 

Daegelikse dinkies (1) 

Ik hadde een bosschop in Scharpenzeel en doe ik weer op huus an fietste 
zag ik him in de veerte staon, hi'j was an et sloden. We zitten weer in de 
tied, dat de sloden weer opmaekt wodden moeten. Hi'j was doende mit de 
sloot om zien arf. Hi'j, Willem dus, was vroeger boer west mar omdat hi'j 
een technische knobbel hadde, misschien wel twieje, was hi'j boer ofwod-
den en was naor een febriek gaon en daor vuulde hi'j him wonderwel thuus. 
Hi'j is now vutter. 
Doe ik bi'j him kommen was, stapte ik of en reup him toe: 'Hé, oolde boer, 
ie kennen et nog wel, hen?' 'Jaowel,' zee hi'j, 'mar ik hebbe hier een rot-
sloot, allemaole riet.' Ja jong, dat slodet min,' zee ik. 'En,' zee hi'j, 'd'r 
staon ok nog een peer pollen zwannebloemen in en die ma'k d'r niet uut-
baggeren dat wil de vrouw niet hebben.' 'Dat kan ik mi'j begriepen, want 
dat bin bescharmde plaanten,' zee ik. 'Ja,' zee Willem, 'ik mi'je ze mar of; 
dan kommen ze ankem jaor wel weer op.' Praotendeweg was Willem mit 
de sloothaoke over de sloot sprongen en was bij me in de baarm kommen 
te praoten. We zitten mit 'n beidend in dezelde verieninge, dat we hadden 
wel stof om te praoten. 
We hadden een kertiertien praot, doe zee hi'j: 'Ik zal naor de buurman te 
koffiedrinken, want de vrouw is vot en dat doen wi'j hier zo dan in de 
buurte. Hi'j plaante de sloothaoke in de sloot om weer terogge te springen. 
Ik zee tegen him van: 'Ie hebben nog mar goed ark, hef alles nog?' 'Hi'j 
zee: 'Ja ik hebbe alles nog.' 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Daegelikse dinkies (2) 

En doe sprong hi'j. Een geweldig gekraek en Willem lag op de rogge in de 
sloot, mit de bienen tegen de wal in de hoogte, de stok van de sloothaoke in 
drie stokken. Hi'j lag hielemaole in onmacht, et boverste stok van de sloot-
haokestok ston nog rechtop in de sloot, zeker nog een aorige vaaste bojem, 
en daor klemde Willem him an vaaste om et heufd boven waeter te holen. 
Dat kon ik mi'j wel begriepen, want d'r bin een boel meensken, die willen 
graeg et heufd boven waeter holen, mar et was now bij Willem letterlik zo. 
'Willem moe'kj e helpenjong,' raosde ik. 'Ja, j a,ja, doe mar rustig an.' Hi 'j 
wol ok niet iens weten dat hi'j in zoe'n benauwde pesisie te lane kommen 
was. Ikke as de bliksem d'r henne. Een buurman, die op zoe'n veertig meter 
ofstaand an et wark was, hadden et gekraek van de sloothaokestok ok heurd 
een hi'j zag een peer bienen, mit de klompen d'r nog an, boven de wal uut-
stikken, dat die kwam d'r as de weerlocht anvliegen en dat kwam mi'j goed 
uut, want een kerel van 90 kilo die daor hielemaole in onmacht in een sloot 
ligt, die hej'd'r zomar niet uut. Mar mit 'n beidend hebben we Willem d'r 
uutsleept en daor stonnen we dan op de wal mit 'n drienend te lachen. Of et 
Willen wel van hatte gong, dat weet ik niet, mar mit mi'j en de buurman in 
elk geval wel. Een peer auto's mit meensken die et zien hadden, en stopt 
weren, zetten weer an. Willem wuifde heuren toe en zo moet et ok, niet mit 
een rooie kop en bemodderde kleren aachter huus vliegen. 'En now hadden 
we nog zo pocht over mien ark,' zee Willem. Et bleek dat de stok in drie 
stokken was en de haoke zat nog in de modder. 'Now gao ik eerst mar es 
onder de douche,' zee Willem. En ik bin lachendeweg naor huus fietst en 
dochte bij mezels: ik hebbe weer stof veur een daegeliks dinkien. Aovens 
op bedde he'k nog een poze liggen te lachen... 

Klaas van der Weg 



Aende van de Jesheiligen 

maendag 	deensdag 

13 14 
meie 	week 20 	 meie 

Ze tuugt d'r aorig langes 
(ze lopt aorig trots; Nilhooltpae, Spange) 

Internationaole Dag van et gezin 

woensdag 
	

donderdag 

15 16 
meie 	week 20 	 meie 

Geld trouwt geld 
(iene die veul het, trouwt vaeks ok mit zoe 'n iene; 

Span ge) 



UutDe Ovend van augustus 1983 

Oolde boom 

Oolde boom, toe praot es even, 
'k heb jow al zo lange kend, 
al zo lange as ik leve, 
wi 'j bin an mekaander wend. 
Pattie tieden af soms fluusteren, 
as et risselt deurjow blad, 
ma'k zo graeg es naorje luusteren, 
toe... vertel mij nog es wat. 
Ik kanje tael zo goed verstaon, 
ok al gaoj' soms reer te keer, 
mar ai' zo an 't roezen gaon 
dan krimp ik zuver in mekeer. 
Ik blief dan liefst wat uutjow buurt, 
jow starke reus, jow grote held, 
mar 'k wete dat et nooit zo lange duurt. 
Zoe'n bujje mit zoveul geweld 
is mittertied weer wat bedeerd. 
Dan kom ik gauw es effen langes 
en dan begriepen wi'j mekeer. 
A'k ruste viene anjow oolde stamme 
Dan zie 'k, ie bin wat takken kwiet. 
Ja, zoks dat gaot zo deur dejaoren, 
'k vertellejow: deur storm en stried 
krigt mennig meens ok grieze haoren. 

Lamkje Hof-de Boer 

Riempien 

Uut geel en brune biezen kan 
Een oolde vrouw en kleine man 
Saam vlechten een karpettien 
Hij dekt de ketting 
En zi'j de slag 
En as de aovend haelt de dag 
Dan gaon zi'j naor heur bettien 

(De Fochtel) 



H.K.H. Preenses Mâxima (1971) 

S, 

vn jdag 

17 
meie 

Luilak 
Zunne op 05.41, zunne onder 21.32 

Eerste Kertier (maone) 06.35 

zaoterdag 

18 
week 20 	 meie 

%IIJ 	 ot 	 k_c 
vlg 	 12~ZI 

D'r is gien oorlog zo groot of d'r blieven soldaoten over 
(hoe dan ok, d'r blieven altied meensken bes taon; 

Else, Donkerbroek) 

Eerste Pinksterdag 	 Twiede Pinksterdag 

zundag 	maendag 

19 20 
ineie 	week 20/21 	 meie 

AC 

Et is daor altied reppen en schreppen 
(ze bin daor altied drok in de weer en hebben veerder 

nargens gien tied veur; Buil) 

2013 
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Sjoukje Oosterloo 

Heufddoekien? 

Weten we nog waoromme oonze keuninginne in jannewaori 2012 op vesite was in 
Oman? Now, dat was omreden et bedriefsieven dat graeg wol. Mit de keuninklike 
femilie reisden ok een stokmennig menisters en ondernemers naor de Golfstaoten. 
D'r wodde veul haandel daon en kontrakten ofsieuten. Om kot te wezen, et was een 
weke die vule opleverd het in et belang van oonze welveert. 
Onderwiels vraog ik me of; zo! keuninginne Beatrix wel mit wille an die reize naor 
de Verienigde Arabische Emiraoten en Oman weerommedaenken? Heur bezuuk 
daor verleup zonder iene wanklaank. Mar dat gekonkel in oons eigen laand zal heur 
wel zeer daon hebben. Geert Wilders kreeg et weer veurenneer, heur. De hiele weke 
was hij in et ni'js vanwegens zien kretiek over de heufddoek die oonze keunin-
ginne dreug tiedens heur vesite an een moskee. Dat gejeuzel van die zeurzak was 
netuurlik gewone andachttrekkeri'je. Ie passen je toch an an de gewoonten van et 
laand waor af op vesite binnen? In zokke lanen bedekt een vrouw heur haor uut res-
pekt. Eertieds, en op sommige plakken nog wel, dreugen de vrouwluden in oonze 
karken toch ok een hoed? Da's neffens mi'j percies etzelde. 
Butendat dreug de huushoolster van mien pake bij hadde wiend ok een heufddoek 
over heur hoed. Daor is neffens mi'j ok nooit gien kretiek op west. 
In et geval van oonze keuninginne koj' amper praoten over een heufddoek. Ze 
hadde heur eigen hoed notabene ok nog op. Prinses Maxima hadde een sjale wat 
lossiesweg ommesleugen. Ik vun et de beide hoogheden hiel aorig staon, wel een 
betien staotig. 
Deur al dat getwitter van Wilders, die alles graeg opblaozen mag, is et vule meens-
ken ontgaon dat deur disse missie de import van kalfsvleis uut oons laand naor 
Oman weer meugelik wodt. Dat kon niet meer sund de BSE-krisis van tien jaor 
leden. En dat was iene van de onderdielen waor as de keuninginne veur kommen 
was. Dan mag dr ok liekegoed es een keertien een heufddoek omme. 



deensdag 	woensdag 

21 22 
fl1 eie 	week 21 
	 meie 

~Iki 	 *k 	k ~~ 
Et geld wodt d'r mit de scheppe vol in brocht 

(daor gaot veul geld naor toe, 
ze verdienen daor een boel; De Haule) 

2013 

Afrikadag 

donderdag 

23 
IT1 cie 	week 21  

., 
vn jdag 

24 
meie 

Dat stiet d'r mar bertaol bi'j 
(geunstig, goed, Donkerbroek) 

2013 



Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wod-
den. De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. klinker 	- 

2. mezieknoot 	- - 

3. bepaold dier 	- - - 

4. zaachte 

5. manludenaeme 

6. vrouwludenaeme 

7. getal 

De oplossing is mii' een schoffien te zien op de webstee 
wwwstellingplzis. ni  

Veertien treden 

ik leup de trappe op 
naor boven 
en ik telde 
alle treden 
die 'k steeg 

veertien treden 
telde ik 
van beneden 
naor boven 

doe 'k boven was 
docht ik 
wat zo 'k hier ok al weer doen 

ik wijst et niet meer 

doe bin 'k weer 
naor beneden lopen 

veertien treden 

Jan Veldhuizen 

(IJut: De wiend blaost ok wel es aandersomine, Berkoop, 2010) 



Zunne op 05.32, zunne onder 21.42 	 Trinitatis (prot.) 

Volle Maone 06.25 	 Heilige Drie-ienhied 

Is zaoterdag zundag 

25 26 
meie 	week 21 	 meie 

LTY 

FL11 

lene om de doeme dri'jen 
(iene zo bepraoten daf' op him/heur an kunnen, 

verspreid) 

maendag 
	

deensdag 

27 28 
in eie 	week 22 

	 meie 

ij 

Hij dri'jde d'r iene 
(vertelde een leugen; Buil, Ni 7berkoop) 



UulDe Ovendvanfrberwaori 1978 

De duutse hedder (1) 

Ze staon nog eventjes nao te praoten, daor an de Zaandweg. Eise aorig op 't schik, 
Klaos wat beschaemd, en Femmegien bliede mit de twie kalfies. De mannen bin 
wat bezwiet, mar et is mooi weer. De zunne schient en de Zaandweg ligt d'r vre-
dig henne: een menningspoor mit an de iene kaante een fietspad mit nuunders, 
mit zo now en dan een grote witte paol om de waegens op de reed te holen. 
Klaos, groot en goedelik, is aenlik minder op 't schik. Hi'j kent et boerewark 
wel, mar d'r moe'n gien perblemen wezen. Zien vrouw is bi'jdehaand genoeg. 
Mar disse koekalveri'je was aanders as aanders. Dat had hi'j ok wel docht. De 
poties weren wat behendig en et kalf kwam mar niet veerder, hoe hadde Klaos 
ok an de stroppen trok. Femmegien had op et laest iene van dejongen naor Eise 
stuurd. Dat was zoe'n halve veearts. Die kon koenen oppompen as ze de melk-
ziekte hadden. Hi'j duste ok mit een soort penne mit een buisien in de koe te 
stikken as die an de wiend was. En mit et offoddelen van een kalf bi'j een jonge 
pinke had hi'j ok wel ervering, Eise kon en wus veule. Mar dat wus hi'j zels ok 
en hi'j leut dat ok blieken. 
Klaos moch him aenlik niet lieden. Moj' him daor now heuren zwetsen mit 
Femmegien. Ja, hi'j was mit de aarm in de koe gaon en had mitien in de gaten 
had, dat et de poties van twie kalfies weren. Now en doe was et gien keunst. Hij 
hadde de iene weerommedrokt en de aandere d'r doe ofhaeld. De twiede kwam 
doe vanzels. Twie kalfies, goed gezond, mar de koe had wel leden van et trek-
ken van Klaos. As hi'j now mar niet mit de foelen staon blift! 
Moej' die Eise now es wies heuren praoten over zien hond, een duutse hedder. 
Die hond, d'r is gien beteren iene. En toek dat hi'j is! Zoe'n iene kom ie niet 
gauw tegen. Femmegien stemt him ok nog bi'j. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

De duutse hedder (2) 

'Daor hef veul gemak van zeker?' 'Dat zo' k zeggen, ik hebbe wel trappers 
an de fiets, mar mit Herta hoeft dat aenlik hielemaole niet.' 
Klaos heurt et an, hi'j zegt niks, nikt wat instemmend, mar zol et liefste de 
hond een schop geven en zien baos d'r bi'j. Altieden die opschepperi'je! 
Femmegien beert nog es over de hulpe die ze an Eise had hebben. Krek of 
hi'j daor gien rieksdaelder veur vraogd en kregen het. Ze beert nog es over 
de hond en daor gaot Eise dan. Hi'j zal ze nog es even wat zien laoten. Hi'j 
hist de hond an: 'Tsa, tsa, Herta!' Now, die wil wel, et duurde him toch al 
veul te lange. Hi'j schript dat et zo wat dot. Femmegien kikt bewonderend 
et span nao. Klaos kikt minder enthousiast. Mar dan heldert zien gezicht 
inienen op. 'Vot wezen,' zegt hi'j tegen Femmegien. Ze hebben beidend 
goed zien, hoe as et gong. As ze verschoel hebben, slaon ze heur op de 
kni'jen. Eerst dusten ze d'r niet henne, mar as ze d'r binnen, bliekt dat Eise 
niks breuken het. Hi'j het smatlappen an de hanen, de iene knibbel is deur 
de broek en de trappers willen niet meer in de ronte. De hond is d'r goed 
ofkommen. Hi'j hoest nog wat nao. 
Herta had goed zien best daon, hi'j hadde al gauw de sokken d'r in. Mar bi'j 
de eerste witte paol, die deun an et fietspad ston, was hi'j aachterlanges 
gaon. De paol was wel staon bleven, doe d'r riem strak trok. De riem was 
nog hiel. Doe de trapper wat terechte schopt was, zetten Eisen en Herta 
opni'j of, mar now wel minder triomfantelik. 
En Klaos en Femmegien hadden wat, daor ze nog daegen over praoten 
kunnen. 

Ha-es 



	

woensdag 	donderdag 

29 30 
meie 	week 22 	 meie 

Een meenske is gien eerpel 
(een meens kan veraanderen, ok: een meens het gevuul, 

kan niet alles verdregen; Ni/berkoop) 

013  

	

Werelddag van et niet-roken 	 Zommermaond 

	

Laeste Kertier(maone) 20.58 	Zunne op 05.25, zunne onder 21.50 

vn jaag 	zaoterdag 

31 1 
meie 	week 22 	 juni 

ij 

Wie eerst is, eerst maelt 
(Oo idetriene, Sunnege) 

2013 



Freddie de Vries 

Et kan reer lopen (1) 

Kees had al tieden last van opspeulende daarms en daor leup hij al weken mit 
omme. Freeke hadde al een stokmennig keren zegd dat hij naor de dokter mos. 
Kees kwam nooit bij de dokter en was heimelik een betien bange veur dokters en 
koezedokters, mar dat wol hij liever niet weten. Uuteindelik kwam hij tegere mit 
Freeke, die weer es last van hujkoorze hadde, naor de dokter in et dörp. De dokter 
kende Kees mar kwaolik en vertrouwde et spullegien niet en stuurde him veur nao-
der onderzuuk naor et ziekenhuus in Meppel. Een hiele middag hebben Kees en 
Freeke daor deurbrocht en belaanden van de iene wachtruumte in de ere. Kees was 
hielemaole niet op zien gemak en hij hadde een kop as een biete van de spanning. 
D'r wodde een scan maekt en hij kreeg van dat koolde sliem op de huud en dan kon 
de dokter via een speciaol apperaotien op de monitor zien hoe as et d'r van binnen 
bij Kees veur ston. 0k mos hij nog bloed geven en daor zag disse grote, lompe 
kerel as een klein kiend tegenop. Hij keek dan ok de aandere kaante op doe de bui-
sies mit bloed vuld wodden. Nao ofloop hebben ze saemen mit de vrijgezelle tante 
Jannie, die ze daor ok nog tegen et lief leupen, een lekker bakkien koffie mit een 
sausijzebrotien eten in de resteraosie, want ze weren allemaole zo gammel van et 
ommedangelen. Et duurde nogal even mit de uutslag en eindelik mossen ze nao een 
goeie weke weer bi 'j de specialist kommen. In een klein kaemertien mit lochtig-
grieze stoelen en mit witte gedienen veur de raemen begon de dokter veurzichtig an 
zien niet zo opwekkende verhael. Et was verkeerd spul en Kees hadde nog een half 
jaor te leven mit misschien wat verlenging tot uterlik eenjaor. Kees wodde koold en 
waarm toegelieke en Freeke sleug heur mollige aarms over de briede schoolders 
van Kees en kon heur traonen niet bedwingen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Et kan reer lopen (2) 

Doe ze ienmaol thuuskwammen, wodden eerst de kiender beld en van et waarme 
eten kwam die middag niet vule. De volgende morgen, nao een slechte naacht, zee 
Kees onder et broodeten tegen Freeke: 'We verkopen dit spullegien en van die cen-
ten kopen we een appattementien in Wolvege of Noordwoolde, want jow kun de 
tuun dommiet toch niet meer doen en van de centen die over binnen gaon we drie 
maonden op vekaansie mit een cruise.' Freeke vul haost aachterover van de stoel: 
'Et huus verkopen.' Ze keek him nog es op en daele an, de man waor as ze al 33 jaor 
lief en leed mit dield hadde. Kees keek vastberaoden en Freeke zee vol ongeleuf: 
'Jow op vekaansie, ie kun de karke van Hooltpae nog niet een weke missen.' 'Wat,' 
zee Kees, 'ik hebbe altied al es naor de Caribbean wild mit die mooie, witte pal-
mestraanden en die koffiekleurige, schaers kliedede vrouwluden in rieten rokkies.' 
De plannen van de vastberaoden Kees gongen deur en heur kleine verbouwde boe-
respullegien wodde verkocht an een liefhebber in et dörp en de reize wodde boekt. 
Veur et eerst in heur leven mit de vliegmesiene naor Miami en doe op een gigantisch 
groot cruiseschip 'The Queen of the Caribbean'. Ze hadden et beide best muuilik 
had doe ze op Schiphol ofscheid nammen van de kiender en kleinkiender. Bepakt en 
bezakt gongen ze de slurf naor et vliegtuug in en Hennie hadde een speciaol tassien 
mitneumen mit een flutte tebletten en draankies veur Kees. 
Nao een vermuuiende reize zatten ze dan eindelik op 'The Queen of the Caribbean' 
in een luxe wereld die ze beide niet wend weren. Ze wodden van alle kaanten in de 
watten legd. Volop eten, elke aovend kleurige shows, daansen, films in de bioskoop 
en nuum mar op. De vierde dag bij et morgeneten zag Hennie wel an Kees dat d'r 
wat an de haand was en vreug him as hi'j him wel goed vuulde. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



zundag 	maendag 

2 3 juni 	week 22/23 	 juni 

Een ei is een ei, zee de boer, en doe nam hi'j et dikste 
(De Hoeve, Ni /hooltpae) 

Wereidmilieudag 

deensdag 	woensdag 

4 5H 
juni 	week 23 	 juni 

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



Et kan reer lopen (3) 

Kees kreeg et hadde bollegien niet vot mit zien loszittende keunstgebit en legde et 
weer op zien mit bladgoold beschilderde etersbod en zee hakkelende: 'Ik wol aenlik 
wel naor huus.' Hennie wodde liekwit: 'Dit is de vierde dag nog mar.' 'Kan me niet 
schelen, mar ik wil zo lange as ik nog leve geregeld mit kleine Kesien de geiten en de 
hatten voeren in de Koepelbos en wil weer biljatten en schutjassen mit mien mao-
ten.' Kees lochtte zien hatte: 'En die koolde kak hiere, daor he'k mien nocht now al 
dikke van of.' Et was niet meer bespreekber en Freeke wol in de huud ok wel weer 
graeg naor de femilie en kennissen. In de haven van Havanna wodde de femilie 
Hoekstra uutboekt en vleug mit et eerste et beste KLM-vliegtuug naor Nederlaand. 
Binnen een weke weren ze weer thuus en Kees was zundagmiddags al weer mit 
kleine Kesien in de Koepelbos. Dezelde weke kwam d'r tillefoon van et ziekenhuus 
in Meppel of Kees ok mit spoed naor de specialist kommen kon. Gespannen gongen 
Freeke en Kees dezelde middag naor et ziekenhuus en veural Kees hadde et niks te 
roem. De dokter begon wat muuilik an zien verhael, mar et dee blieken dat de nae-
men van de dossiers van twie pesjenten deur een stageloper verwisseld weren en dat 
pakte veur Kees goed uut. Hij hadde now neffens et onderzuuk inkeld nog wat irri-
teerde daarms en mos minder vet eten. Kees wust niet hoe hij et hadde en vleug de 
specialist en Freeke om de nekke. 'Mar mit wie bin ik dan verwisseld,' vreug Kees 
opiens doe et hiele geval him pas goed dudelik wodde. '0k een Hoekstra, daor zat et 
misverstaand, een zekere vrouw J. Hoekstra ok bij jim uut et dörp,' zee de dokter 
wiels hij et zwiet van et veurheufd veegde. 'Mar, dat is tante Jannie,' schrok Freeke, 
'die was hier lessend ok veur onderzuuk.' 'Die vrijgezelle maegd het wel een peer 
losse stuvers,' vi.il Kees heur bij. En naodat de dokter heur nog een bakkien koffie 
inschonk, zee Kees dreuge: 'As die dan dommiet de bienen strekt en heur husien ver-
kocht wodt, hebben wij de cruise d'r wel weer uut en kun we misschien wel weer 
een mooi klein husien mit een moestuun kopen!' 

Freddie de Vries 

Jim stien 

zachies striek ik 
mit mien haand over jim stien 

et zuiver van de letters 
schittert in de zoemerzunne 

mien vingers raeken 
vonkies uut 't verleden 

verwi/de oolde liefde 
zweeft mien gedaachten deur 

'zachies striekenjim 
de haand over mien wange' 

Harmen Houtman 



donderdag 

Lei 

., 
vn jdag 

7 
juni 	week 23 	 juni 

Ik hebbe et mit mien eigenhaantien daon 
(et hielemaole zels daon; Noordwoolde) 

2013 

Zunne op 05.20, zunne onder 21.57 
Ni'je Maone 17.56 

zaoterdag 	zundag 

8 9 
juni 	week 23 	 juni 

In et enterhokke kommen 
(een betien ziek wodden, Noordwoolde) 

2013 



UutDe Ovend van april 1978 

Vroeger konnen ze d'r ok wel wat van (1) 

D'r wodt wel es zegd, dat de meensken tegenwoordig zo liep binnen, 
mar vroeger wussen ze ok wel hoe ze d'r mit an mossen. 
Bi 'j mien vader zien oolde luden weren ze naost boer ok veenbaos en 
in verbaand daormit hadden ze ok een krudenierswinkel, waor dan 
veur de turfmaekers een verplichte nering an verbunnen was. Een 
turfhaandeltien was d'r veur et 'laenevolk' zoas de meensken van de 
Zulverlaene vaeke al nuumd wodden en waor ok de boerderi'je ston 
op de zonuumde 'Hoogkaampe' waor ze dan veur een dubbeltien 
turf haelden. Vader het me al es verteld, dat as 't bi'j de winter goed 
kooid was, dat mien overgrootvader, die dan de hiele dag bi'j de 
kachel zat, ongeveer 100 baggelaarties verstookte. Dan ston de 
kacheldeur ok zowat krek zo veule eupen as dichte. De vrouwiuden 
van tegenwoordig zollen dat gestoef niet meer hebben willen! 
Mar now terzaeke, ik zol uut de doeken doen waoromme as ze vroe- 
ger ok niet veur ien gat te vangen weren. Alle jaoren hadden ze o.e. 
een ziekenhuus in Liwwadden as klaant veur de winterbraand. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Vroeger konnen ze d'r ok wel wat van (2) 

Mit een schip wodde die turf daor henne brocht en now had et 
bepaold niet zoe'n beste zoemer west om de turf dreuge te kriegen, 
want doe ze nao een peer daegen mit et schip veur de wal laggen en 
de laeding moonsterd wodde, kregen ze te heuren dat de turf ofkeurd 
wodde. Niet dreuge! Now, dat was een vieze strop, wanneer weren 
ze weer thuus en 't schip weer leeg en wie wol die natte turf wel heb-
ben, mar ze begonnen toch an de reize weeromme, doe de grootste 
schrik wat bekommen was. 
Buten de stad aniaand wodde d'r nog es even goed kriegsraod huilen 
en et leek d'r op dat et weer wat opzetten zol. Nao lang beraod wodde 
besleuten om de loeken eupen te gooien, wat in de bovenste turf 
ommedoiien en d'r veerder mar een betien vekaansie bi'j te nemen, 
want as ze d'r de aandere daegs weer mit henne gaon weren hadden 
ze heur aorig in de kaorte kieken laoten, want ze konnen netuuriik in 
zoe'n kotte tied niet henne en weeromme. En de turf mos ok even 
tied hebben te dreugen, mar mit een dag of vufe zolien ze 't d'r mar 
es weer op waogen. 
D'r wodden van boven of weer een moonster neumen en doe kregen 
ze te heuren: 'Zie je nu wel, jullie hebben wel droge turf, dit is goed 
in orde, uitladen maar.' Waor 'k mar mit zeggen wil dat de meensken 
destieds ok niet zo aachterlik weren. 

J. Bakker 



Wereidbevolkingsdag 

maendag 
	

deensdag 

10 11 
juni 	week 24 	 juni 

De boel in de es hebben 
(de boel veur mekere hebben, Makkinge) 

2013 

Internationaole Dag tegen kienderarbeid 

woensdag 
	

donderdag 

12 13 juni 	week 24 
	 juni 

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

(Noordwoolde) 



Greenzen 

Wi'j meugen graeg uutperberen hoe veer we gaon kunnen, 
we moe'n toch weten waor we in 't leven staon. 
Mar ik moet niks hebben van al die feguren, 
die bewust de greenzen veer te buten gaon. 

Brillen 

Een brille hef pattietoeren wel es neudig, 
veur bescharming, mar meer veur zien en lezen. 
Mar een kiepebrille zol veur pattie meensken, 
naor mien miening ok een uutkomst wezen. 

Klaas Boersma 

Sjoukje Oosterloo 

Jowes en mienend 

't Was 27 april 2011 al weer vuventwintig jaor leden dat de doe nog NTM-bus niet 
meer stoppen gong in de Stesjonstraote. Laeter is die bewuste straote d'r iene wod-
den waor aj' mar van iene kaante inrieden meugen. 
Van de jongere generaosie zullen d'r niet vule in 't onthoold hebben dat aj' mit de 
bus gongen, de fiets ok mit kon op de bus. Vandaege-de-dag nemt de bus gien fiet-
sen meer mit. Dat was in dejaoren vuuftig nog wel et geval. Aachter an de bus zat 
een rek waor as de fietsen op konnen en somstieden wodden ze ok nog op et dak van 
de bus laeden. 
Dat weren minne putties veur de sjefeur, mar d'r zat ien veurdiel an, de fiets kon je 
niet ontsteulen wodden omreden hij niet in 't fietserek staon hoefde bij de 
bushalte. 
Al hef in disse tied de fiets nog zo goed op slot, 't is de hieltied mar ofwaachten as 
hi'j nog opje staot te waachten aj' weerommekommen. 0e wee... as hij vot is, dan 
moej' de billewaegen gebruken en dat biwwe niet meer zo wend. 
Af in de vuuftiger j aoren een aander zien fiets mitnammen dan hiette dat 'stelen'. 
Vandaege hiet dat 'lienen'! Asjow fiets d'r niet meer staot neem ie gewoon een ere 
mit. En aj' te plak binnen dan smiet ie dat ding mar langs de weg of arger nog, hij 
wodt in de vaort mieterd. Somstieden ziej' hier of te daore, wel daegen aachteriene, 
een fiets bij een bushalte liggen. Dan daenk ik, da's zeker weer zoe' n '1 iende' fiets. 
Nao verloop van tied is et ding ok weer verdwenen of hij ligt daor nog een stok-
mennig weken mit verkreukelde vielen tot de gemientereiniging et ding opruumt. 
Et zal je fiets mar wezen, dan bi'j' hielendal onthaand. 
Et onderscheid tussen etjowes en et mienend dat kent men niet meer, uutzunderings 
daorlaten netuurlik. 



Zunne op 05.18, zunne onder 22.02 

S, vn jdag 	zaoterdag 

14 15 
juni 	week 24 	 juni 

Et is zo dikke as eulie (De Lan gelille) 
Zo dom as eulie (verspreid) 

Zo glad as eulie (slim smerig; Noordwoolde) 

2013 

Vaderdag 
Eerste Kertier (maone) 19.24 

zundag 	maendag 

16 17 
juni 	week 24/25 	 juni 

Dat peerd zit gien kotvoer in 
(is niet in een goeie kondisie; Oosterwoolde) 

2013 

19 



Raodsel 

D'r zat een mannegien op et dak 
Hi'j rookt een piep', mar gien tebak 
Hoog is zien uutgang 
Zwat is zien mond 
Soms wel vierkaant, mar ok wel rond 

(as .'uailsotps ua :uzssojcJ) 

Raodsel 

'n Hoolten huttien 
Mit een keuperen fluttien 
Mit een dri'jer in 't gat 
Rao, rao wat is dat? 

(pipsajg .'uas'sow ujoq 
,lOOt/7S a do fD alp d/natUffoy as,iau1dploo u .&uis'sojd) 
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11 deensdag woensdag 

18 19 
juni 	week 25 	 juni 

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

2013 

Begin van de zoemer 07.04 M.E.Z.T. 

donderdag 

20 
juni  

., 
vn jdag 

21 
week 25 	 juni 

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

Oosterwoo ide) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Zenewachtig grappien 

Wat bin d'r vule meensken die last hebben van zenen. Ja, en lach me niet uut, daor bin ik 
ok iene van. 
An mien buterkaante is et me altied niet an te zien. D'r wodt wel es zegd da'k zo kalm bin 
as een maelpoede. 
Daor kuj' je dus mal op verkieken. Now maekt et wel verschil wâôr as ik zenewachtig 
van wodde. As ik veur een zael vol volk stao om mien zeggien te doen, daor wor ik niet 
waarm of koold van. Mar as et om autorieden gaot... now dan bin ik niet zoe'n starken 
iene. Omreden et al jaoren leden is, durf ikjim d'r wel een staeltien van te vertellen. 
Op een morgen in alle vroegte mos ik bi 'j dokter op et spreekure wezen. De praktiek ston 
an de vaort, en daor mos ik kot naost parkeren, wiels ik daor een alderofgrieseliksten 
hekel an hebbe. Mit vule aangst en beven ston mien auto eindelik te plak. Ik gong rap in 
zeuven haosten naor binnen in de waachtkaemer. Doe ik daor een hottien zat en een 
betien van de schrik van de parkeerderi'je bckommen was, vuulde ik es in mien j asse-
buse naor mien autosleutels. Mar hoe ik ok zochte in al mien busen, nargens een 
autosleutel te vienen. Doe begonnen de zenen weer op te speulen. Rap gong ik naor 
buten om mien autosleutels op te haelen. Ik dochte da'k ze in de autodeure zitten laoten 
hadde. Mar niks d'r van, in de deure zat gien sleutel. Ik vuulde an de deure en die zat op 
slot, en hoe kriej' et veurenneer... de moter dri'jde ok nog! Doe zag ik de sleutel zitten, 
nog netties in et kontakt. Mien auto kon ik dichtedoen deur et knoppien in de deure in te 
drokken. Dat heb ik dus daon wiels de sleutel nog in et kontakt zat, bedocht ik me. Vusen 
te zenewachtig bin ik doe west. Weer binnen in de waachtkaemer heb ik de assistente 
vraogd as ik mien man even bellen moch. Zodoende heb ik alarm sleugen en mien 
wederhelte vraogd om mit de reservesleutel te kommen. Ik was al lange en bried klaor 
bij de dokter doe eindelik mien redder in nood d'r an kwam. Hi'j hadde gien bliede bos-
schop, hij kon mien reservesleutel nargens vienen. Onderwiels ston mien autogien de 
hieltied naost oons te brommen. Et euvel is oplost deur dawwe de gerageman beld heb-
ben. Die hadde mit een stokkien iezerdraod de deure in een poep en een scheet weer 
eupen. Mar disse zenewachtige grap koste wel even 25 gulden. 

Wolkens 

Laankuut in de tuunstoel zie 'k wolkens 
mit bolle zielen veren op strak azuur. 

Gedaachten lao 'k drieven op 'e wiend 
onderwegens naor vremde veerten. 

Laankuut liggende in de stoel 
loop ik mit et heufd in de wolkens. 

Roely 



Zunne op 05.19, zunne onder 22.04 	 Volle Maone 13.32 

zaoterdag 	zundag 

22 23 
juni 	week 25 	 juni 

Vule beloven, een betien geven, 
dot een gek plezierig leven 

(Berkoop) 

2013 

Sint-Jansdag 

maendag 
	

deensdag 

24 25 
juni 	week 26 	 juni 

Hi'j is zo benauwd as een hond mit een blik an de stat 
(Oosterwoolde) 



Weerswiesheden 

't Was zo hiete, de protters vullen dood van et dak (De Hoeve, 
Donkerbroek, Ni jberkoop) 

Waj' mii' dreugte verspeulen, verlies ie mit plezier, waj' mit natte 
verliezen, verlies ie mit hatzeer (Oosterwoolde) 

Bidde veur Sint-Jan (24 juni) om regen, want nao Sint-Jan komt 
et ongelegen (Steggerde) 

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

As de moggen daansen, hoolt et op mii regenen (Blesdieke, De 
Blesse, Peperge) 

Jene zwelver in de locht maekt nog gien zommer (Ni /berkoop, 
Oosterwoolde) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 

Jan Schonewille 

De kleresnieder 

Een man bestelde een ni 'j pak bij een kleresnieder. 
Doe hi'j kwam om et ni'je pak te passen, dee blieken dat dejasse wat 
te groot was bi'j de kraege. Mar de kleresnieder zee: 'Meneeer,jow 
staon niet goed. Jow moe'n wat aachterover bugen.' 
Doe de man dat dee, dee blieken dat de broek niet goed paste. Mar de 
kleresnieder zee: 'Ie moe'njow boek naor veuren holen.' 
Doe bleek ok nog dat de iene broekspiepe langer was as de aandere. 
Mar de kleresnieder overtuugde de man dat hi'j van now of an een 
betien schieve lopen mos. 
Doe de man de straote op gong in zien ni'je pak, dee hi'j percies wat 
as de kleresnieder him zegd hadde: hi'j bul zien linkerbien stief, hi'j 
zette eeen hoge rogge op en hi'j stak zien boek naor veuren. Zo 
strompelde hi'j over de straote. 
Doe de meensken him lopen zaggen, zeden ze tegen mekere: 'Wat 
moet dat een knappe kleresnieder wezen, die veur zoe'n iene nog 
een pak wet te maeken!' 

Uut: Alderhaande, Marjan van den Bergen Jan Schonewille, Berkoop, 2010 



Preenses Alexia (2005) 

woensdag 
	

donderdag 

26 27 
juni 	week 26 	 juni  

't Is een kruus in beppen huus, 
pake ligt dood op 't turfmot 

(et staot d'r slim ongelokkig veur, Steggerde) 

2013 

Nationaole Veteraonedag 
Zunne op 05.22, zunne onder 22.04 

., vn jdag 	zaoterdag 

28 29 
juni 	week 26 	 juni 

klIJ 

Die niet warkt, zal ok niet eten 
(Noordwoolde) 

2013 



Genieten 

maekje niet drok 
om een kleinighied 
wor niet kwaod 
om kleine dingen 
lach d'r omme 

geniet 
van de zunne, de maone 
en de steerns 
van de bloemen 
de bomen, de dieren 
geniet van de regen 
en desnil 

geniet van de meensken 
en de kiender in heur spul 

van alle dingen 
die et leven je geft 

geniet 
van elke menuut 
want ie weten nooit 
welke menuutje laeste is 

Jan Veldhuizen 

(Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Berkoop, 20 10) 

H.J. Bergveld 

Knieperties (1) 

Van de weke was oonze klokke uut odder. 't Ding was hielendal van de 
slag. Now is dat niet zo slim, aj' morgens nog in bedde liggen en ie 
hebben de slaop nog niet al te best uut, dan hej' de zinnen vot niet 
altiedbi'j mekeer. 't Gebeurde dan ok al es, da'k de klokke zeuven ure 
slaon heurde en ikke hals over kop et bedde uut en doe was 't nog mar 
half zesse. Now, asje zoks overkomt dan hoeft d'rje zokke tieden niet 
veul dwas veur de bienen te kommen. Daorom wa'k dan ok bliede, dat 
d'r iene bij oons kwam, die een betien verstaand van klokken het. Die 
het him effen veur oons op 'e slag brocht. 't Het mi'j een goeie segare 
kost, mar daorom niet, dat was 't mi'j best weerd. 
Deur dit gevallegien kwam d'r mij weer wat in 't zin da'k vroeger es 
beleefd hebbe. 'k Was doe boereknecht. Bij mien boer hadden ze 
een oolde Friese statkiokke. 't Ding leup eerst best, mar op 't laeste 
wodde hij zeker wat slimme smerig en op een keer bleef hij staon. 
De boer en de vrouw konnen him mit gien middels weer an 'e gang 
kriegen. Doedertieden was 't altied een hiel spul om een klokke 
maekt te kriegen. 

(Lees veerder op ei' volgende blattien) 



Laeste Kertier (maone) 06.54 
	

Hujmaond 

zundag 	maendag 

30 1 
juni 	week 26/27 	 juli 

1,1  lib 

Hij beerde zeuven zakvol 
(hi / schepte geweldig op; Makkinge, Ni Iberkoop) 

deensdag 	woensdag 

2 3 
juli 	week 27 

	 juli 

Hij het niet vule bescharreld 
('hij het niet vule berikt; Ni/hooltpae, Ooste,i't'oolde) 

2013 



H.J. Bergveld 

Knieperties (2) 

D'r weren wel klokkemaekers, mar die kwammen mar zo now en 
dan es bi'j de huzen langes, krek as de scheresliepers dat now nog 
doen. Now truffen wij dat doe nog al, want doe oonze klokke een 
goeie weke staon hadde, kwam d'r op een dag een kerel an de deure, 
die vreug as d'r ok nog klokken schoonmaekt wodden mossen. 
'Now,' zee de boer, 'ie konnen 't wel reuken hebben, want oonze 
statkiokke het al een dag of tiene staon. Kom d'r mar gauw in. Ie tref-
fen 't, want wij bin krek an 't eten. Schik mar mit an de taofel.' Now, 
dat hoefde de boer gien twie keer te zegggen. Hij vul drekt mit an en 
't smaekte him zeker aorig goed, want hij at as een turfgrever. Al 
hadde hij de maege veurtied bek op 'e blieke had, dan hoefde 't niet 
slimmer. De vrouw har daor nocht an en scheuf him daorom nogal 
wat rieklik toe. Doe hij op 't laest toch zat was zee hij zo in himzels: 
"t Zal mi'j es ni'j doen.' Wij sleugen daor gien acht op, mar even 
laeter zee hi'j al weer: "t Zal mij es ni'j doen.' 'Wât zal jow ni'j 
doen,' zee de boer doe. 'Hoe mij dat ofgaon zal.' 'Wat ofgaon.' 'Die 
klokke schone maeken.' 'Waorom dat?' 'Omda'k et nog nooit eer-
der daon hebbe...' Zoe'n loekerd. 

Uut: Klaeterjaegers, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1976 

gedaachten 
blieven even hangen 

en vervliegen miemerend in et ritme van de wolkens 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

of spiegelen heur an 't leven, zwemmen mit, om now en 
dan es op te spatteren 

as heugenis 

gedaachtespiegel 

Harmen Houtman 



9 

donderdag vn.,jdag 

4 5 
juli 	week 27 	 juli 

Eten daj' zwieten en warken daj' koold wodden 
(Berkoop, Langedieke, Scharpenzeel) 

2013 

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01 

zaoterdag 	zundag 

6 7 
juli 	week 27 	 juli 

Geld, ha'k je mar in een bescheten doekien 
(ik zol d'r hiel wat veur over hebben 

as ik geld kriegen kon; Munnikeburen) 



UutDe Ovend van december 1989 

Peerdestatten (1) 

Op een dag in de zoemer stonnen Bettus en ik te praoten bi'j Thomas 
Hoekstra, de wegwarker, die de baarm an 't mi'jen was. Bettus was mien 
buurjonge, mar ok mien speulkammeraotien en beidend luusterden we 
graeg naor de verhaelen van Thomas. We stonnen nog gien tien menuten 
bi'j him, doe de masjesees d'r an kwammen. Die gongen naor de boer-
keri'je van Bettus zien heit, waor ze heur boekien oftekenen leuten. 
Bettus en ik weren altied arg onder de indrok as we die mannen zaggen. Ze zag-
gen d'r mar deftig uut, vunnen we, hiel wat mooier as oonze heiten in de 
blauwe kiele. En dan die peerden waorze op reden. Dat leken wel haddraevers! 
'Ik wil laeter ok masjesee wodden,' zee Bettus. 'Zo,' zee Thomas, 'mar dan 
moej' wel ondeugendej oongies vangen, weet ie dat wel?' 'Hoe zo?' vreug ik, 
'dat dot Zwatte Piet ommes.' Want daor geleufden Bettus en ik nog heilig in. 
Dat geleuf duurde doe wat langer as vandaege-de-dag. 'Jajong, mar die komt 
mar ien keer in 'tjaor,' zee Thomas, 'die kan 't alliend niet of.' Ze hebben aan-
ders gien zakbi 'j heur,' zee Bettus. 'Ze bienen ze an de stat van 'tpeerd vaaste,' 
zee Thomas, 'en dan nemen ze ze mit en waachten tot Zwatte Piet komt.' 
En vanof die dag weren Bettus en ik bange veur de masjesees. Banger as veur 
Zwatte Piet. As die mit Sunderklaos in schoele kwam, weren de memmen d'r 
bi'j en de meester en dejuffer. En as Sunderklaos dan vreug of d'r ok ondeu-
gende kiender weren en de meester zee: 'Nee, Sunderklaos, die bin d'r niet,' 
dan weren we weer gerust. Dan kon Zwatte Piet oons niks meer maeken. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Peerdestatten (2) 

Mar bi'j die masjesees wus ie 't niet. Die konnen wel meer van je weten as 
daj' in de gaten hadden. En as ik bi'j Bettus was en we weren buten an 't speu-
len, dan maekten we dawwe vot kwammen, as we die geveerlike mannen de 
reed opkommen zaggen. En we kwammen weer veur 't locht as we wussen 
dat ze in huus an de koffie zatten. Dan keken we naor de peerden die bi'j de 
mendeuren stormen te waachten, mar we bleven nog wel op ofstaand. 
Een peer maonden laeter kwam daor veraandering in. Doe kwammen de mas-
jesees mit ni'je peerden op 'e proppen en die hadden hiele kotte statten. 't 
Weren meer stompies. Daorkonnen ze nooit eenjonge an vaastebienen, daor 
weren Bettus en ik et in ieder geval over iens. En doe begon oonze benauwdens 
staorigan te verdwienen. We leupen niet meer vot as de masjesees de reed op 
kwammen. We kwammen hoe langerhoe dichterbi'j as ze op ofvan de peerden 
stapten en op een keer, doe ze votgaon zollen, vreug Bettus as hi 'j laeter ok gien 
masjesee wodden kon. 'Ja, netuurlik, jonge,' zee de ooldste masjesee, 'mar 
dan moej' eerst wel peerdrieden leren.' En doe kwam Bettus mit de vraoge, 
waorhi 'j zels van schrok: 'Mag ik wel even opjow peerd zitten?' '0k dat kan,' 
lachte de masjesee, 'dan hij' al vast een betien oefenen.' En mit een grote 
zwaai tilde hij Bettus in 't zaedel van zien peerd. 'En dat wil ie zeker ok wel?' 
zee de aandere masjesee tegen mij. Ik kon alliend mar nikken, van de span-
ning kon 'k d'r gien woord uutbrengen. En even laeter reden Bettus en ik, elk 
op een peerd, over de reed van de boerkeri'je. De masjesees leupen d'rnaost. 
Mar bi'j de weg mossen we d'r weer of en dat speet oons niet zoe'n betien. 
Laeter masjesee wodden het nog een hiele tied oonze droom west. 

Bote Stellingwerf 



Ni'je Maone 09.14 	 Begin Ramadan 

maendag 	deensdag 

8 9 
juli 	week 28 	 juli 

Jene et marg uut de botten haelen 
(iene bestelen, best bedonderen; Noordwoolde) 

2013 

Wereidbevolkingsdag 

woensdag 
	

donderdag 

10 11 
juli 	week 28 	 juli 

Now zal de botter geld kosten 
(now is etzoveer, now komt et d'r op an; Scharpenzeel) 



Jan Veldhuizen 

Gelok 

ik bin gelokkig 
mit een bossien 
peerdebloemen 
kregen van een kiend 

geven uut liefde 
zonder veurbehoold 
zonder bi /bedoeling 
zonder berekening 

geven mit een lach 
en gleensterende ogen 

mit de woorden 
die bin veurjow 
omda 'kje zo lief vien. 

Uut: De wiendblaost ok wel es aandersomme, Jan Veldhuizen, Berkoop, 2010 

UutDe Ovend van september 19 74 

De oolde smid (1) 

As Aoltien-muj an et vertellen was over heur tieden, doe ze nog jong was, was 
dat et anheuren wel weerd. Hoe ze warken mossen en aarmoede leden hadden, 
in de wereld van doe. Now is alles veule beter, en now hebben haost alle meens-
ken et goed. Mar doe was et hiel aanders. lene van heur verhaelties zal ikjim 
hier nog es vertellen in 'De Ovend'. Ze diende doe as jonge meid bij een 
bejaorde smid, die veur de twiede keer trouwd was. D'r was doe gien oolder-
domsveurziening, en de meerste meensken mossen nog warken, zo lange as ze 
konnen. 
Et smeden was op himzels een keunstig ambacht, want alles mos mit de haand 
maekt wodden; zoas de stoelhaoken veur de deuren, en alle beslag veur de boe-
rewaegens, zoas de hoepen om de vielen en zoveule meer van die dingen. 0k 
hadde ze wel es zien, dat de smid een haentien op de toren maekt hadde, en et was 
wel een pracht stok wark. Ie mossen dan ok wel een vakman wezen uut de kiek. 
Mar et was ok nog zo, dat alles ok nog veur een betien geld de deure uutgong, 
want de meensken mossen et ok betaelen kunnen, en et geld was niet roem. 
Et was een schilderachtig gezichte, as de oolde smid veur et aambeeld et iezer 
an et smeden was. De vonken spatterden deur de smederi'je henne en de blaos-
balge blaosde et vuur hiel hiete an. De oolde smid leed an toevalen en zo now en 
dan mos mujke es kieken as alles nog wel goed mit him was. Ze wus wel dat hij 
twie keer trouwd was, mar de stille man zee niet veule en was een protte in him-
zels. Et was op een aovend al laete, en hi'j was nog an 't wark in de smidse. Zien 
vrouw had et goolden ooriezer de hiele dag op en had vaeke vesite, doe ok weer. 

(Lees veerder op ei volgende blattien) 



Zunne op 05.35, zunne onder 21.55 

S, 
vn jdag 	zaoterdag 

12 13 
juli 	week28 	 juli 

p7' 	
29-  

Die vrouwluden kletsen de pannen van et dak 
(kletsen hiel viiie; Oosterwoolde) 

201,3 

zundag 	maendag 

14 15 
juli 	week 28129 	 juli 

Hij dri'jt de kont d'r veur weg 
('hij krabbelt weeromme, wil et iniens niet meer; 

Ni berkoop) 

2013 

VW 



De oolde smid (2) 

Mujke keek nog even bij him in de smederi'je. Ze mocht de oold man geerne 
lieden, en soms, as hij iezer an 't pletten was, hul ze mit een lange tange de 
staeven wel es beet. Mit de grote veurhaemer sleug de smid dan et iezer plat en 
de vonken steuven om heur henne. Dan, onder de bedrieven praotten ze altied 
hiel gezellig, en doe vertelde hij heur et droevige verhael van zien eerste 
vrouw, waor hij zo gelokkig mit leefd hadde, en die him aovens nao et peerde-
beslaon altied hulp om 't iezer te pletten. De traonen biggelden over zien 
wangen. Ze hulp him dan tot soms laete in de aovend nog, en de guldenties 
wodden an de kaante legd veur et kientien, dat op komst was. 
Ze was in de kraom sturven, en et kientien hadde ok niet lange meer leefd. Zien 
twiede vrouw kwam nooit in de smederi'je, en mos een maegd hebben veur et 
wark, en ze hadde altied een boel vesite. 0k wol ze niet tegen et petret ankieken 
van zien eerste vrouw. Dat hadde zij in een hoekien op zoolder opburgen. 
De veurhaemer glierkte him uut de haand, hij kreeg weer een toeval. Mujke 
greep him nog beet, en legde him henne op de vloer, en haelde vlogge waeter. 
Ze wusk him gauw weer bi 'j, en haelde de medesienen die ze altied in huus had-
den op, en gaf him die in. Dan gong et wel weer een betien, mar van 't wark 
kwam niks meer, en hi'j gong dan meerstal op bedde. Mujke had et d'r slim mit 
te doen, en vuulde mit him mit. Ze kon heur indaenken, wat as hij verleuren 
hadde. Nog een peerjaor hadde ze bij heur diend. Mar op een dag was hij in 
een toeval veurover op een stok iezer valen, en was niet meer overaende kom-
men. Mujke veegde vlogge een dikke traone vot die over heurwange rolde, mar 
doe kwam ok weer de vrundelike glaans over heur oolde gezichte en vertelde ze 
weer wieder over opgeruumde dingen. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 
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Eerste Kertier (macne) 05.18 

deensdag 	woensdag 

16 17 
juli 	week 29 	 juli 

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

Ni berkoop) 

Begin van de hoonsdaegen 

donderdag 	vn jdag 

18 19 
juli 	week 29 

	 juli 

29-  
Ie moe'n niet zo mit mij ommejaegen 

(ie moe 'n me niet zo opjaegen; Makkinge) 

4=2013  



Opzegriempien 

Thijsie, Thijsie takkebos 

Wust niet waor hij kakken mos 

Hi'j kakte in zien hempien 

Daor gong hij mit naor mempien 

Mempien gooide 't in de pann' 
En bakte d'r lekkere koeken van 

(Blesdieke) 

Oftelriempien 

Oesten 

Knoesten 

Zeuven knoesten 
Rie, ra, roesten 

(Oolde- en Ni7laemer) 

Weerswiesheden 

Sint-Magriet, dattig daegen regen of niet (De Fochtel) 

Regent et op Sint-Magriet, dan regent et veertig daegen (De Haule, 
Else) 

As et op Sint-Magriet regent, regent et de hiele hoonsdaegen (De Blesse, 
Peperge) 

As et mitpissende Griete regent, regent et veertig daegen (Ni berkoop) 

As de koekoek ropt op Sint-Margriet, vertrouw dan et weer mar niet 
(Hooltpae) 

Regent et op Sint-Margriet, dan dreugt et in zes weken niet (Oolde- en 
Ni jlaemer) 

Regen mit Sinte-Magriet gefi zes weken boereverdriet (De Fochtel) 

Regent et op Sint-Magriet, kriegen we zes weken een natte tied 
(Blesdieke) 

Sinte-Magriet is op 20 juli, et begin van de hoonsdaegen. As et dan regent 
hej' kaans dat et zes weken aachter mekere regenen blift. De dag wodt in 
o.e. Buil, Hooltpae, Ni'jberkoop, Noordwoolde en Steggerde ok 'pissende 
Griete' nuumd. (Bron: Stellingwarfs Woordeboek) 



Zunne op 05.44, zunne onder 21.47 

zaoterdag 	zundag 

20 21 
juli 	week 29 	 juli 

Ze konkelen de hiele dag mar wat omme 
(ze schieten de hiele dag niks op; De Hoeve) 

Volle Maone 20.15 

maendag 	deensdag 

22 23 
juli 	week 30 	 juli 

Die krigt de penne op 'e neuze 
(deur dreigen perberen te veurkommen; verspreid) 



Sjoukje Oosterloo 

De kwaoie geest (1) 

Bertus en Geert weren aorig annenneer waogd omreden ze beiden een lichao-
melik gebrek hadden. Bertus hadde een bochel en Geert had een hoolten bien. 
Aovens zochten ze mit heur beidend gezellighied in 'De Lanteerne', de ienig-
ste harbarge die et dörp nek was. 
Zo gebeurde et op een aovend, doe ze beidend al te diepe in et glassien keken 
hadden, dat et heur in de zin kwam dat ze neudig es weer op huus an mossen. 
Nao heur gelag betaeld te hebben stuiterden ze naor buten, en mit een onwisse 
gang zetten ze op huus an. Doe ze in de buurt van et karkhof weren zee Bertus: 
'Af et niet slim vienen Geert, dan gao ik hier rechtsof 
en lope over et karkhof naor huus. Dat is veurmi'j de kotste weg, begriep ie.' 
Zo zegd, zo daon. Geert schobberdebonkte wieder en Bertus waggelde as een 
oolde gaanze et karkhof op. 
Hi'j was bi'jkaans halverwege, doe hi'j him et aepelazerus schrok. Tussen de 
zarken deuk inienen een kwaoie geest op. 'Wat moet ie hier? Ie hebben hier niks 
te zuken!' raosde hi'j tegen Bertus. 
'Ik lo ... lope hier la... langes naor huu. .huus,' staemerde Bertus. 
'Ie meugen wel wieder gaon mar dan wil ik eerst wat van je hebben,' zee de 
kwaoie geest. 
'Mar ik hebbe niks om vot te geven, ik bin hielendal platzak,' gaf Bertus 
bescheid. 'Dan wil ikje bochel hebben,' zee de geest, en votdaolik ropte hi'j de 
bochel van Bertus zien rogge. Hielendal veraldereerd is Bertus doe rap op huus 
an schosseld, en votdaolik in bedde deuken mit zien dronkemaansbujje. 

(Lees veerder op ei volgende blattien) 

Sjoukje Oosterloo 

De kwaoie geest (2) 

De ere morgen doe hi'j veur de spiegel ston, keek hi'j nuver op. Wat vremd, 
ik stao hielemaole rechtop en mien bochel is vot, dochte hi'j veraldereerd. 
Hoe langer hi'j veur de spiegel ston, hoe meer et him begon te daegen over 
zien naachtelik aeventuur op et karkhof. 
Aovens, doe de beide kammeraoden weer in De Lanteerne zatten, vul et 
Geert op dat Bertus gien bochel meer hadde. 'Hoe kan dat now, ie bin hie-
lendal recht in de rogge,' vreug Geert. Bertus dee him uutgebreid zien 
belevenis van de oflopen naacht uut de doeken. 
'Dan loop ik t' aovend ok over et karkhof as ik naor huus gao,' verkondigde 
Geert. 
En verempeld, zo gebeurde et dat Geert doe hi'j naachs over et karkhof 
leup, daor de kwaoie geest ok integen kwam. 'Wat moet ie hier? Ie hebben 
hier niks vanneuden!' reup de geest. 'En ie meugen hier niet eerder weer 
votgaon as daj' me wat geven hebben.' 
Hielendal uut et lood sleugen staemerde Geert: 'Mar ik heb niks om vot te 
geven, allienig mien hoolten pote, die kuj' kriegen.' Geert was amper uut-
praot, doe de kwaoie geest zien hoolten bien d'r of rokte. En votdaolik 
drokte hi'j de bochel bij Geert op zien rogge. 'Zo, die krieg ie van mi'j, en 
now as de bliksem hier votwezen ieje!' reup de kwaoie geest. Zo kwam 
Geert mal te passe daor op et karkhof. Hi'j mos mit ien bien en een bochel 
veerder deur et leven. 
Gieniene van de beide manluden durfde zo lange ze leefden heur weer op et 
karkhof te waogen. Naodat ze uut de tied raekt binnen, en te hof brocht, kun 
ze lichtkaans de kwaoie geest nog wel es troffen hebben. Wie zal et zeggen? 
Bertus en Geert was veur altied et zwiegen oplegd. 



woensdag 
	

donderdag 

24 25 
juli 	 week 30 
	 juli 

Dat is een starke kerel, ik ete liever tegen him as vechten 
(Scharpenzeel) 

ely~ 	 2013 

Zunne op 05.53, zunne onder 21.38 

vn jdag 	zaoterdag 

26 27 
juli 	 week 30 
	 juli 

l 

Et puntien van een vlogge penne 
Is et felste waopen dat ik kenne 

(Hooltpae) 



Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wod-
den. De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. klinker 	 - 

2. Stellingwarver klinker 	- - 

3. schoefbak in o.e. een kaaste - - - 

4. niet begruuid 	 - - - - 

5. hoolten of glaezen bollegien 

6. krek geboren koenen 

7. bepaolde plaante(n) 

De oplossing is over een schoffien te zien op de webstee 
'4'tn4stelling42lus. fl1 

UutDe Ovend van oktober 1980 

Bote Stellingwerf 

Kritiek 
Vuus te vule auto's bi'j de diek, 
klaegde de man, 
doe hi'j een kertier waachten mos 
om van de retonde of te kommen. 

Bote Stellingwerf 

Op 'e golven van et meer 
Op 'e golven van et meer 
is de zunne te basten valen. 
Dommiet ruumt de aovend 
de scharven op. 



Laeste Kertier (maone) 19.43 

zundag 	maendag 

28 29 
juli 	week 30131 	 juli 

Hi'j zee et mar veur de poellegrap 
(veur de aorighied; Berkoop, Lan gedieke) 

2013 

deensdag 	woensdag 

30 31 
juli 	week 31 	 juli 

Aj' zeggen waj' weten en uutspi'jen daj' eten 
moej' zels mit 't lege lief lopen 

('ie moe 'n niet alles vertellen; De Hoeve) 

201,3 



Sjoukje Oosterloo 

Volholen 

Op de camping stormen ze naost mekeer, een rasecht Stellingwarfs 
stel en een Hollaans echtpeer. Ze konnen poerbest mittenneer akke-
deren. Zodoende dronken ze aovens wel gauw es een paantien 
koffie, of legden ze een kaortienbi'j iene van beiden in de veurtente. 
As vaaste regel wodde de dag meerstentieds besleuten mit een bas-
sebassien veur et slaopen gaon. 
Op een morgen leup et Stellingwarfse vrommes de Hollaanse buur-
man tegen 't lief. 'Mien man lopt vanmorgen niet zo hadde omreden 
hij wat malleur het mit zien kni'jen,' meldde ze. 
'0, wij hebben thuis ook een paar knijnen,' gaf de buurman 
bescheid. 
'Nee, ik bedoele gien knienen, mien man het malleur mit zien 
kni'jen,' stokte de Stellingwarfse him uut, mit veural de klemtoon 
op et woortien 'kni'jen'. 
De buurman bleef mar volholen dat hi'j ok knijnen hadde. Et het een 
hiele poze duurd eer de Stellingwarfse et die Hollaander in zien ver-
staand peuterd kreeg dat kni'jen hiel wat eers is as knijnen. Heur 
Stellingwarfse volhooldendhied het wel vertuten daon. 

UutDe Ovend van augustus 1978 

Uut et oolde Oosterwoolde (1) 

Ik weet nog best dat as we es een slim natte zommer hadden en we konnen et huj en 
de turf haost niet dreuge kriegen, dat Siemen dan zee: 'Dat komt allemaol van die 
kompressies. Die smerige dingen weren d'r vroeger niet. Doe hawwe altied mooi 
weer.' Hij heurde doe wat over depressies. 
Siemen had iene koe. Die kwam ienkeer in etjaor buten as hij naor de bolle mos. 
Siemen wol beslist hebben dat de koe bij een stamboekbolle kwam, want dan had 
de koe zommers veul beter vet. Hij (of liever zij) was ien keer bij een gewone 
bolle west, mar doe had die koe zommers mar min vet had. Et kalf kon him niks 
schelen, dat verkochte hij toch. Hi'j mulk de koe mit iene haand en om de tettens 
wat gladder te maeken, dee hij een betien vasse koestront an de vingers. Ze klaeg-
den op et febriek wel es dat Siemen zien melk wat riekelik bruun was. 
De twie bruurs Siemen en Lamert weren d'r tegere overbleven doe heur mem wegraekt 
was. Siemen had de koe, en Lamert, die wat miswassen was, had een stok of drie geiten 
en een bok in een ooidhokkien. Etgröshaeldehij uut de gröppen en slootskaanten. Hij 
had altied een koemegien onder de spanten zitten. Daor mulk hij de geiten in en dronk 
de melk dan drekt op. Ik heb nooit heurd dat et schonemaekt wodde. De slimste spinrag 
hemmelde hij mit de vingers d'r wel wat uut. Et hulp him wel, want hij blonk d'r over. 
In een dreuge zommer wodde de waeterputte, die van grauwe turf op een waegen-
wiel opzet was, haost leeg. Et deksel was wat hol en dan steufd'r altied een perti'j 
zaand en blad in. Ze konnen doe haost gien emmer meer onder deupen. Et was van-
zels klaore modderwaeter en ze mossen et ok bruken veur et eten. D'r kwam een 
ledder in de putte, Siemen mit een bried plaankien in 'e putte en schepte de emmers 
vol modder. Lamert trok ze op. De ledder mos zo lange uut de putte. Mar doe de 
putte schone was, zee Lamert tegen Siemen daor onder in de putte: 'Ziezo, ie heb-
ben daor een goed plak, verrek ie daor mar, ie hebben mij genog plaogd.' 

(Lees veerder op ei volgende blaitien) 



Oogstmaond 

donderdag 

11 
augustus 

S, 

vn jdag 

2 
week 31 augustus 

Hij het et vleis liever as de botten 
(hij het et beste/mooiste/meerste et liefst, verspreid) 

2013 

Zunne op 06.04, zunne onder 21.26 

zaoterdag 	zundag 

9 
	

2 
augustus week 31 augustus 

De locht is blauw v an daegen 
(rnaekje niet drok, d'r s tied genoeg; 

Donkerbroek, Ni jberkoop Oosterwoolde) 

2013 



Uut et oolde Oosterwoolde (2) 

Siemen had et daor benauwd genog, want et waeter kwam opzetten. 
Een gelok dat de postbode d'r langes kwam. Die het de ledder in de 
putte zet. Die postbode leeft nog! 
Op een naacht stak een vrommes es een dikke hujopper van oons in de 
braand. Zi'j miende doe, dat heur bi'jslaoper mit een aander wiefien op 
de aandere kaante in de opper zat. Zij wol ze doe mar levend opbranen, 
mar die beide weren al lange vot vanzels. 
D'r weren ok es twie vrouwen, en de iene had wat van de aander zegd. 
Lelk vanzels. Zij mit een pispot vol husiesgoed om de hoeke van de 
buterdeure en doe de buurvrouw d'r langes kwam, kreeg die dat spul 
om 'e huud. Van onder tot boven d'r onder. Zij mit de brut naor de mas-
jesee. Die was d'r ok mit an. 
Et is nog nooit gebeurd, dat de iene de aander ofmaekt het. Ten keer was 
et op et raantien. Doe zatten twie mannen mit et mes eupen in 'e haand 
elk om een kaante van et huus de veidwaachter aachternao. Die floepte 
krek op 'e tied een deure in. In 'e vaort kwammen die beide mannen 
mekeer tegen op 'e hoeke van et huus en doe stak de iene de aander mit 
et mes in 'e ropperd, dat de ingewaanden hongen d'r uut. Dokter het ze 
d'r weer wat infrommeld en in et ziekenhuus hebben ze heur d'r mit 
redded. Et is goed gaon. Eers deur en deur beste meensken. Te konnen 
d'r mit lezen en schrieven. 

Pieter Heida 

Henk J. Jager 

Over de: Bloedzuiger 

De naeme van et diertien is bloedzoeger (Blesdieke, De Hoeve, Ni'jhoolt-
pae, Oosterwoolde, Steggerde, Noordwoolde) of bloedzuger (Westhoeke) 

De bloedzoeger het zoegnappen an beide uutaenden. Daor kropt hi'j ok 
mit; eerst plaetst et dier de veurste zoegnappe, vervolgens zet hi'j de aach-
terste zoegnappe vlak aachter de veurste daele, daomao verplaetst hi'j him 
opni'j naor veuren. In de mond het de bloedzoeger drie kaeken die veurzien 
binnen van scharpe tanen. De veurste zoegnappe omsluut de mond. As de 
bloedzoeger him an et slaachtoffer vaastezet het, bit hi'j him deur de huud. 
0k bruukt hi'j spi'je dat et stollen van et bloed veurkomt, zodat hi'j him 
makkelik volzoegen kan. Et dier kan et opzeugen bloed maondenlaank 
goedholen, daorbi 'j veraandert et niet. D'r kommen bij oons verschillende 
soorten bloedzoegers veur. 
In visriek waeter huust de vissebloedzoeger. As die krek uut et ei kommen 
is zwemt hi'j naor een walbeschoeiing of een waeterplaante. Daor hoolt 
hi'j him op vaaste, totdat d'r een veurbi'j zwemmende vis binnen beriek 
komt. Hij zet him daor dan op vaaste om et vissebloed op te zoegen. Veural 
in riekelik begruuid waeter kan de vis d'r slim van te lieden hebben. Ikke-
zels hebbe ok in zok waeter wel es een snoek vongen die onder de 
bloedzoegers zat en daordeur slim vermaegerd was. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Ni'je Maone 23.5 1 

maendag 
	

deensdag 

ui 
augustus week 32 augustus 

Een rietveren dak op et huus hebben 
(een hieptheek opje huus hebben; 

Donkerbroek, Ni 7berkoop, Scharpenzeel) 

2013 

Aende Ramadan - Sukerfeest 

woensdag donderdag 

7 
augustus week 32 augustus 

Ze hebben een poeha van komsa 
(drokte om niks; Woivege) 



Henk f. Jager 

De bloedzoeger of bloedzuger (2) 

In ondiep waeter, mar ok wel in moeras, leeft de groot woddende 
zwatte bloedzoeger (onechte paardenbioedzuiger). 0k al bin een 
boel meensken d'r bange veur, zien tanen bin te stomp veur et deur-
bieten van meenskevel. An disse bloedzoeger valen pieren, slakken, 
dikkoppen en aandere bloedzoegers ten prooi, die dan hielemaole 
naor binnenwarkt wodden. Ok vret hi'j van gewonde en dooie kik-
kerds en vissen. 
Een aandere soort bloedzoeger (medicinale bloedzoeger) wodde in 
de geneeskunde bruukt. Hierbij wodde die op de huud van een pe-
sjent zet. As een bloedzoeger vol zat, wodde etdieruutknepen, zodat 
hij him opni'j vol mit bloed zoegen kon. Dit zol een hielende war-
king hebben. In de 19e  ieuw wodde disse bloedzoeger volop 
importeerd, mar omdebi'j 1880 zag men et nut d'r niet langer van in. 
Van dan of wodde de bloedzoeger nog mar weinig bruukt. 
In de oflopen vuvendattig jaor is d'r liekewel spraoke van een her-
wardering. lene van de mederne toepassings is et bevodderen van de 
deurbloeding van beschaedigd weefsel, waordeur dat beter geneest. 
Bi'j oons in Stellingwarf wodde de geneeskrachtige bloedzoeger ok 
wel es in de vrije netuur waorneumen, mar dat is al weer tientallen 
jaoren leden. 

H.J. Bergveld 

Omke 

Omke har 't de laeste tied 
aorig veur de krenten. 
En de neven loerden al 
op d' oold man zien centen. 
Omke zol zien hiele spul 
grfan heur vermaeken. 
En doe dokter et neudig vun, 
bleven zij te waeken. 
Omke sloemerde meerst wat; 
baesde wat bi Wieden. 
En zo 't leek was d' oolde man 
aorig gauw uut 't lieden. 
'As 't zo veer is, 'zee Jan doe, 
'moet et dan eerste klasse?' 
'Man!' zee Berend opsternaot, 
'heb ie 'tin deplasse? 
't Is ja schaande van al 't geld! 
Ie bin toch wel wiezer? 
Hael d'r toch gien auto's bil 
veur die oolde gniezer!' 

Doe sleug Omke d' ogen op 
en zien aosem hokte. 
Mar hij hiemd': 'Ik lope wel! 
Maek mar niks gien drokte!' 

Uut: De Oolde Pook, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1970 



Zunne op 06.15, zunne onder 21.13 

., 
vn jdag 	zaoterdag 

9 10 
augustus week 32 augustus 

Reddige holen 
(de zaeke oprumen, De Hoeve) 

zundag 	maendag 

11 12 
augustus week 32/33 augustus 

Hij is niet goed richtig 
(hiy is niet hielemaole in odder, een betien ziek, 

De Haule) 
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UutDe Ovend van oktober 1979 

Naoblieven (1) 

Vroeger weren d'r lange zo veule meensken niet en ok lang zo veule huzen 
niet. Ie kwammen zo now en dan mar iene tegen. Zo was et ok bij oons. 
Grote heidevelden en bossen waor af in verdwelen konnen weren d'r nog. 
Verveling doe we nog kiender weren was d'r nooit bij want d'r was in die 
ruumten genoeg te beleven. Oons schoelepad gong dwas deur de heide en 
een grote venepoele daor wi'j schippies over zielen leuten mit de wiend, 
maekt van een oolde klompe, lag daor midden in. Wij mienden in oonze 
kienderverbelinge dat dit altied bestaon blieven zol, mar alles is al lange 
verdwenen en ie kun je d'r hoe langer hoe minder van veur de geest haelen 
omdat et al zo lange leden is. Toch vergeten sommige dingen je nooit en dan 
beleef ie et aenlik ok nog ieder keer weer opni 'j. 
'k Zol et over naoblieven hebben. Now, dat mos ik nog al es een keertien. 
Wi'j hadden een beste schoelemeester, mar awwe straf kregen dan was et 
naoblieven. Hi 'j miende dat dat et beste hulp tegen ondocht en ongeheurzem-
hied. Zo was et op een naozoemermiddag al tegen de haast dat ik et weer es 
een keertien bedurven hadde in zien ogen en hij leut mi'j allienig twiehon-
derd strafriegels schrieven nao schoeletied. Ik zat in et stille lekaol en dec 
mien best om de strafriegels of te kriegen. Ik hadde ze dan ok al zo nao een 
uurtien daon, mar Meester kwam niet opdaegen. Ik kon niks aanders as mar 
waachten, want de deure was op slot en de raemen weren goed ofsieuten. 
't Wodde allemaole stille om mij henne en et begon al wat te schiemeren. 't 
Was al in 't laest van september en de daegen begonnen al aorig te kotten. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Eerste Kertier (maone) 12.56 

deensdag 	woensdag 

13 14 
augustus week 33 augustus 

Dat is in de roerte kommen 
(d'r wodt over praot, Buil) 

2013 

Maria I-Iemelvaort (r.k.) 

donderdag 	vri'jdag 

15 16 
augustus week 33 augustus 

Dat is een kwaoie ropperd 
(een slim hadde en flinke warker; De Fochtel) 

2013 



Naoblieven (2) 

Ik begon in de gaten te kriegen dat hi'j mij vergeten was en niet meer an 
mi'j docht hadde. Dat ik begon d'r haost over te daenken om toch mar een 
raem eupen te breken doe ik inienen haostige voetstappen vernam en et 
rammelen van sleutels. De meester was slim overstuur koj' zien en 't 
begrootte him ok arg dat hi'j mij zo lange zitten laoten hadde. 'Gao mar 
gauw naor huus,' zee hi'j, 'ik hadde jow vergeten. Et spietmi'j slim, mar ie 
kun veur duuster nog wel thuuskommen.' 
Ik nam de kotste weg deur de heide, mar oe here wat wodde et inienend 
mistig. Et aanders zo vertrouwde pattien raekte ik biester en waor ik eers zo 
thuus was wodde dat allemaole vremd veur mij. Ik trapte ok al in et waeter 
en wus niet iens dat ik an de raand van de venepoele ston. En eerdak et in 
de gaten hadde zat ik al an de kni'jen toe in et waeter. Ik snokte een betien 
en een vremd, bang gevuul overvul mij. 't Was krek of kregen duustere 
machten mi'j te pakken. Zo zat ik een hiel posien wat te goelen en de natte 
hozen wat uut te wringen, hielemaole allienig in half duuster. 
Gelokkig kwam d'r wat wiend en de mist verwi'jde wat. Ik zag weer een 
pattien en in de veerte braande een locht. Ik dochte, dat zal et laampelocht 
van oons huus wezen, dat ik teug d'r hadde op an. Mar ik kwam bij de 
buren te lane en iene van de grote jongen het mi'j naor huus toe brocht. Ik 
was zichtber een betien overstuur en wat was ik bliede dat ik weer thuus 
was bij mien mem. Die goelde ok even van bliedschop. Ze mos heur ok 
even lochten van de ongerusthied! 

Wube Lamers van de Kuunderwal 

UutDe Ovend van augustus 1991 

Bote Stellingwerf 

Zo hiete as vandaege, 

zels de zunne 
het et schaad opzocht... 

Et moet een cardiogram wezen 

wat de vlinder 

in de locht schrift... 
De hatslag van de zoemer... 

Et veurjaor het champagne 

bi'j et grondwaeter daon... 
Dat is de bomen en de bloemen 

naor et heufd stegen. 

Boven is et koold... 
Daoromme hebben de bargen 

een iesmusse opzet. 



Zunne op 06.27, zunne onder 20.59 	Aende van de hoonsdaegen 

zaoterdag 	zundag 

17 18 
augustus week 33 augustus 

Op et aende van de dag ziej' malle gezichten 

(an et aende van de dag, of nao een poze bi / 
mekere West te wezen, of mit mekere warkt 

te hebben kriej' vaeke ruzie; De Hoeve) 

2013 

Begin Kattedaegen 

maendag 	deensdag 

19 20 
augustus week 34 augustus 

11~ ~ 	 i« 	kA~ 
Hij dri'jde d'r iene 

(vertelde een leugen; Buil, Ni 7berkoop) 



Weerswiesheden 

Af' Kuunderse doeven (meeuwen) zien kriej' vaeke mal weer 
(Steggerde) 

De locht kikt zo zwat, et kon wel noodweer wodden (Ni /berkoop) 

De zunne schient en et regent wel, dan is 't kermis in de hel 
(Blesdieke) 

As 't regent en de zunne schient, hebben de kiepen kermis (Oolde-
en Ni flaemer, Spange) 

As et mooi weer is en de kiepen gaon vroeg binnen, dan kriej ' ere-
daegs weer mooi weer, gaon zefuust laeter naor binnen mit mooi 
weer, dan krief' de volgende dag regen (Buil) 

Kikkerrit an de kaant, natte zoemer in ei' laand (Nilhooltpae) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 

Sjoukje Oosterloo 

Man zocht vrouw 

Vandemorgen was ik in een rejaole bujje. Ik dochte laot ik mezels now es op wat 
nijs trakteren. Et is op 't laest zoemeruutverkoop, lichtkaans is dr nog wat veur me 
bij. Zokke tieden gao ik naor een dure winkel, dan gaot dr aorig wat van de pries of. 
Zo komt Jan splinter deur de winter, is 't niet zo? Marja, asje haor niet goed zit liekt 
et netuurlik niks, al hej' ok nog zoe'n aorig jurkien an. Iedere morgen as ik in de spie-
gel kieke voeter ik: 'Dat malle haor ok, et stikt alle kaanten uut!' Vandaor da'k al 
vroeg in de weer was mit een busse schoem en de krultange om mien steile prukien 
wat in et fesoen te kriegen. Ie weten mar nooit wie aj' integen kommen, en dan wil 
ik d'r wel wat netties uutzien. Et is mal, mar mit et klimmen van de jaoren wor ik 
zuver iedeler, daenk ik wel es. Marja, in 't veurst wil ik d'r veur de kiender niet uut-
zien as een sloof, geef ik altied as exkuus. 
Een uurtien laeter stao ik in de drokke winkel, waor hiele kloften vrouwluden in de 
rekken mit kleraosie ommesnuuien. Ik vlocht naor de twiede verdieping in de hope 
dat et daor wat rustiger wezen zal. In zoe'n drokte vien ik d'r niks an om wat uut te 
zuken. lederiene staotje op 'e tijen, en aj' dan wat uut et rek pakken zullen wat je 
wel aorig toeliekt, is dr altied wel een vrommes datje kiek een slag veur is. Buten-
dat bin alle pashokkies algedurig bezet en is et waachten geblaozen. Gelokkig is et 
boven wat rustiger, en al rap heb ik een stokmennig hangerties over de aarm mit 
spullen die ik anpassen wil. Toch moet ik nog even geduld doen eer da'k een pas-
hokkien bemachtigen kan. Et iene stokkien kleren nao et ere gaot an en uut, en nog 
es weer opnij wodt et anpast. Wiels ik drok doende bin me in een spiekerbroek te 
hijsen komt de verkoopster mit heur heufd om et gedien. 'Hier is een man die een 
vrommes zocht. Kan et wezen dat hij jow zocht?' 
Ik weet niet wat me overkomt en kiek rap in de spiegel as mien haor nog wel goed 
zit. Veraldereerd vraog ik: 'Is et wat een kreerse man, lichtkaans niet al te oold?' 
Lachende gefi et vrommes bescheid: 'Etjongste is dr wel wat of.' 
'Nee, daankje, dan zocht hij mij niet', gnies ik. 



Aende Kattedaegen 
Volle Maone 03.45 

woensdag 
	

donderdag 

21 22 
augustus week 34 augustus 

D'r is gien ere an te begaon 

(d'r vaalt niks mii' te beginnen; Oosterwoolde) 

Zunne op 06.38, zunne onder 20.44 

vn jdag 	zaoterdag 

23 24 
augustus week 34 augustus 

Et ridt him van de duvel 

(hij wodt slim lcwaod, De Haule) 



Onder de appelboorn 

Zunnestraolen daansen deur de 
- blaeder van de appelboom 
gooiden spikkels doen tikkertien 
over et natte grös 
roodglimmende wangegies verleiden 
liesters tot malle kapriolen 
jonge katten waachten slikkebekkende 
onder de oolde boom. 

Roely 

H.J. Bergveld 

Onder eigen volk (1) 

Hoe 'tjim gaot, wee'k niet, mar ik hebbe nog gien auto. Ik zol ok niet half ver-
trouwd wezen mit zoe'n ding op de weg. Dat zegt mien vrouw temeensen en die 
kent mi'j vaeks beter as ik. Mar iederiene daenkt daor bliekber toch niet hek 
over. Want as mi'j vraogd wodt: 'Heb ie gien auto?', en ik zegge nee, dan willen 
ze 't mar half leuven. Vaeke is 't bescheid: 'Watte? Ie gien auto? Now moej' 
toch opholen!' En dan krieg ik een gevuul, da'k schuldig kieken moete. Want 
aj' tegensworig gien auto hebben dan mekeert d'r wat an. 't Is eers wel singe-
liers: aj' zoe'n ding hebben, dan wodt d'r zegd: waor dôt hij et van! En aj' 
gienend hebben, dan hiet et: die vent is nog te zunig om een auto te kopen! Ja, 't 
is langer een toer om 't iederiene naor 't zin te doen. 
Mar daor wo'k et disse reize now es niet over hebben. Ik wol iene es een vere in 
de broek stikken. Omda'k niet autoriede, gao 'k nog al es een keer mit de bus. Dat 
is ok wel zo gezellig en vule makkeliker. Ie gaon mar zitten en hoeven nargens om 
te daenken. Desj efeur zorgt wel, daj' d 'r kommen. En aj' d'r een stuver over henne 
geven en hij het gien kiek op 'e hanen, dan lat hij je vaeks nog veur 't huus uut. 
Goed volkien dat busvolk. Daor is 't aende van vot. Dat he'k vleden weke nog es 
weer mitmaekt. Ikmos naor Et Vene en tussen Oosterwoolde en Donkerbroek ston 
een grauw vrommes an de kaante van de weg mit de aarms in de locht te maaien. 
Van verens leken et wel meulewieken. Now, de sjefeur stopte vanzels en dee de 
veurdeure eupen. Et vrommes stak et heufd om 'e hoeke en zee: 'Och, zoj' nog 
even waachten kunnen? Oonze heit moet ok nog mit en die is nog krap-an klaor. 
Hi'j het et boezegroen al an, mar hij kon zien boreknopien zo gauw niet vienen.' 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



zundag 	maendag 

25 26 
augustus week 34/35 augustus 

Alle riekdom is gien deugd 
(Der Izzerd) 

2013 

Laeste Kertier (maone) 11.35 

deensdag 	woensdag 

27 28 
augustus week 35 augustus 

Van aandermaans leer is et goed riemen snieden 
(De Blesse, Ni /berkoop, Peperge) 



H.J. Bergveld 

Onder eigen volk (2) 

'Now, dan za'k effen geduld doen,' zee de sjefeur, 'mar eers had hi'j mienend 
veur een keer wel lienen kund.' Et vrommes begon weer te maaien, mar now 
dri'jden de wieken de ere kaante omme. 'Kom mar Heit,' reup ze, 'zuuk mar 
niet langer. Hier is wei iene!' 
Mar Heit har 't knopien zeker toch nog vunnen, want mit dejasse half an kwam 
hi'j butendeure. Mit de vrije haand vuulde hi'j nog effen as de deure wel goed 
in 't slot valen was en onder 't lopen kwam de ere aarm bij verzin in de binder-
buse en doe in de mouwe terechte. 't Was d'r grif nogal op an kommen, want hi'j 
hiemde een poestte as een dempe kedde. Mar ze hadden 't d'r of red. 'Kom mar 
gauw in de kaemer,' zee de sjefeur, 'en plak 't gat mar daele. A'k doukies weer 
stoppen moete, kuwwe wel ofrekenen.' Mit zette hi'j weer an en daor reden we 
weer henne. De ni'je reizigers stroffelden deur et middenpad bek al hadden ze 
de laeste niet meer hebben moeten. Mar ze kregen plak. Et vrommes plofte naost 
mi'j op 'e baank en mien lucifesdeusien mos et aorig ontgellen. 't Was hiele-
maole plat drokt. Heit kwam tegenover mi'j te plak. 'Sjongejonge, daor he'k 
van zwiet,' zee de man, kiek a'k dat eers niet in de gaten har. 'Wi'j weren eers zo 
mooi op tied, want ik hooi d'r niet van dat de meensken op mi'j waachten moe-
ten.' 'Dat kan Heit now wel zeggen, mar Heit was toch mar jussies op tied,' 
aemelde et vrommes. 'Jeuzel daor now mar niet meer over,' beet Heit, wat 
venienig. 'Wie docht d'r ok zo gauw an, da'k et boreknopien gisteraovend al in 
't boezegroen daon har! En wat zol mij now zoe 'n peer menuten. Wi 'j kommen 
d'r lieke betied omme, wi'k leuven. Daor zorgt de sjefeur wel veur.' 
Wi'j reden Lingsma veurbi'j. D'r ston gien iene bij de halte 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

H.J. Bergveld 

Onder eigen volk (3) 

'0k an de reize?' vreug mien overbuurman. 'k Zol eerst haost zeggen: 
'Nee, ik bin vandaege mar thuus bleven,' mat ik bedocht mi'j gelokkig en 
daorom nikte ik mar. 'Ik zol mien dochter uutbesteden, om zo mar te zeg-
gen. As huushoolster ja, veureerst temeensen as huushoolster. Bij een 
buurman van mien snaorske. Die is wedeman. Dat zodoende.' En hi'j knip-
oogde mi'j an. "t Liekt niet teer, nee niet reer. Hi'j zit op een knap 
pollegien, effen an disse kaante Gediek, datte...' 
Doe mos ik him toch wel even in de reden valen. 'De Gediek?' vreug ik. 
'Ja, De Gediek, heb ie bi'jglieks kunde an him?' 'Nee, dat niet,' zee 'k, 
'mar dan zittenjim in de verkeerde busse! Disse gaot naor 't Vene.' 
Al was hi'j deur een wapse steuken, dan bar de man niet meer schrikken 
kund. Hij veerde omhogens, kreeg zien dochter bij de schobben en 
raosde: 'Wi'j zitten in de verkeerde busse! Wij moe'n d'ruut! Sjefeur, stop 
effen!' En die goeie slokkerd trapte mitien op 'e rem. Wel wat rimpen, 
zodat de oolde baos wat eerder bij de veurdeure was as zien plan was, mar 
hi'j hul 't in de bienen. 'Now, vlogge dan mat,' zee de sjefeur, 'jim meugen 
hier wel waachten, dan neem ik jirn doukies wel weer mit naor 't Witte 
Huus. Jim hebben 't mar veur 't zeggen.' 
Ik wil d'r gien ied op doen, dat hi'j woord holen het. As ze d'r weeromme 
temeensen nog staon hebben. 
Nee, zo lange as dat busvolkien z6 geschikt is, neem ik zels gien auto. 

Uut. Klaeterjaegers, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1976 



14 	

donderdag 

29 
augustus 

S, 

vn jdag 

30 
week 35 augustus 

~Iki 	 AC 

Die kiender bin zo rozinnig 
(drok, uutgelaoten, haost ruzie zukende; Buil) 

2013 

Zunne op 06.50, zunne onder 20.29 
	

Fruitmaond 

zaoterdag 	zundag 

31 1 
augustus week 35 september 

Slechte schrievers hebben altied ruzie mit de penne 

(et gereedschop krigt de schuld as d 'r wat niet goed wil; 

Ni 7berkoop) 

2013 



UutDe Ovend van oktober 1979 

Daegelikse dinkies (1) 

Nao een strenge winter hewwe ok nog een kooldachtige zoemer had, een 
hieleboel tussen-beide weer. Ik hebbe d'r grote muuite mit had, om een 
knappe toppe schaopehuj te winnen. Huj as brood, zeggen de boeren dan, 
mar zo goed was mien huj niet. Doe ik mit dat huj an et proezen was, docht 
ik wel es an de vroegere zoemers, die weren ok altied niet mooi. We hebben 
ok wel es hujjen moeten zonder zunne, of mit hiel weinig zunne, en dan 
kreej' d'r altied nog een naohujjinge aachteran, want dan begon dat huj te 
bruuien, en dan mossen de boeren dollen of ommezetten om et leven. Et is 
ok wel es gebeurd, dat as de boeren et daegs slim drok hadden mit hujjen, 
dat ze naachs op bedde nog an et hujjen weren. Et is mij ok es een keer 
overkommen. We hadden daegs drok an et ruteren west en ikke naachs in 
mien droom nog an et ruteren. D'r wol een ruter ommevalen, en ik zol 'm 
griepen, en inienen gaf mien vrouw een schreeuw, want ik hadde mien elle-
boge hadhaandig in heur gezichte plaant. Och, och, wat was ze kwaod, et 
bedde was haost te klein, zokke mementen is de scheiding van de echt 
naobi'j. Aachterof bekeken had ik de ruter mar beter valen laoten kund. 
Mien heit huurde vroeger ok wel hujlaand aachter Ooldelaemer, dat was 
doe blauwgröslaand, dat wodde ien keer in et jaor mijd, en wel in augustus. 
Dat vul net in de grote vekaansie (drie weken doe, moej' now es omme 
kommen). 

(Lees veerder op ei' volgende blattien) 

Daegelikse dinkies (2) 

Ik was doe 12 jaor en gong alle daegen mit naor Ooldelaemer, dat 
was een hiel feest veur mi'j. Mit mekaander eten in 't laand, dat vun 
ik prachtig. Dat blauwgröshuj, as daor twie daegen de zunne op 
scheen, dan weren et net stopnaalden, zo had en glad. Af et op de 
waegen laeden mossen, dan waj' d'r dood mit verlegen, ie kregen 
altied de neiging om d'r mar weer waeter deur te gooien. 
Naost oons was in die tied ok een boer an 't hujjen, en dat was een 
slim geleuvig man, ok zien passeniel was op iene nao geleuvig. Ze 
hadden de hiele morgen drok an 't hujjen west, want blauwgrös is 
gauw dreuge. Et scheut al mooi op eterstied an. De boer gong naor 
zien etersspullen toe, om de brune bonen mit spek en soepenbri'j op 
te waarmen. Hij reup zien volkien, doe et eten wat waarm begon te 
wodden. Doe ze in de kringe zatten, zee de man die niet geleuvig 
was: 'In de tied dat jim aachter de pette gaon, zal ik de bonen wel 
even ofgieten.' Hi'j lopt naor de sloot, hoolt de panne mit bonen 
boven de sloot, hoolt et lid warschienlik niet goed vaaste, en plump, 
daor schieten alle bonen de sloot in. Hij mit de lege panne weer naor 
zien maoten toe, leut ze de lege panne zien en zee: 'Mannen, mij 
donkt zo, jim kun ok drekt wel daanken!' 

Klaas van der Weg 



maendag 
	

deensdag 

2 3 
september 	september 

Een attermaans rieuwgien 
(zegd van spullen die wel bi 1  mekaander heuren 

mar toch niet bij mekere passen; Steggerde) 

2013 

Ni'jjaor (isr.) 5774 
Ni'je Maone 13.36 

woensdag 
	

donderdag 

A  1 	ui 
september week36 september 

Hi'j het hiel wat in de botten 
(is groot, fors en slim stark, Oosterwoolde) 

2013 



T 
kz 

n i e t m e 
e 	r 	z 	i 	t 	t 	e 	n 

(zonder brille) 

Harmen Houtman 

UutDe Ovend van november 1980 

Knop-van-Alles en Lubbestok (1) 

Veur mi'jzels heb ik altied et gevuul dat Oosterwoolde en De Fochtel wat bij 
mekaander heuren. Misschien komt dat wel omdat Mem een Fochtelger was, en 
dat Oosterwoolde en De Fochtel mit de Hervormde Karke ien gehiel binnen. Et 
schient dat De Fochtel een oolde Stellingwarver tredisie het. Wij hebben wel es 
heurd dat as Bergveld in zien jaoren es mit een bepaold Stellingwarfs woord 
ommepakte hoe as dat now krek uutspreuken of schreven wodden mos, dat hi'j 
dan naor De Fochtel naor ien van die oolde Oosterkaampies of zo toegong om 
uutsluutsel te kriegen. 0k mit et naotrekken van oolde gebruken of verhaelen 
kommen we vaeke op De Fochtel terechte. Zo speulde lange de naeme van een 
peer kruden mij in et heufd omme die Mem vroeger wel es nuumd het. Doe ik op 
een naacht es een poos wakker lag kwammen ze mij weer in et zin. Et was Knop-
van-Alles en Lubbestok. Doe an et vraogen, en ja, d'r weren meer oolden die d'r 
van heurd hadden. Mar gieniene wus van rechten wat kruden of plaanten as d'r 
mit bedoeld wodden. En mar hopen dat et hiel wat geheimzinnigs of biezunders 
wezen zol. Hier kreeg ik wel even een teleurstelling te verwarken. Een peer ool-
den zeden dat lubbestok een doodgewone maggieplaante was. Zels bin ik daor 
nog lange niet zo zeker van. Mit knop-van-alles was et wat eers. Op De Fochtel 
moe'n vroeger een peer van die pollen staon hebben. lene d'r van ston op De 
Zanen, kot bij die eskenpollen waor as wij vroeger altied de schoffel- en schop-
pestokken weghaelden. Die knop-van-allespollen wodden altied geheimzinnige 
machten an toeschreven. Kiender mochten d'r in de veerste veerte niet bi'j- of 
ankommen. Toch weren takken en blaeden zeker niet vergiftig, want een bult 
meensken op De Fochtel hadden winters een trekpot mit oftreksel van takken of 
blaeden van een knop-van-allespolle in et kassien staon. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Ni'jjaor (isr.) 5774 	 Zunne op 07,01, zunne onder 20.13 

VW S, vn jdag 	zaoterdag 

6 7 
september week 36 september 

Ik heb de botter hier altied opvreten 
Ik krieg hier altied overal de schuld van; Ni jberkoop) 

2013 

Nationaole Ziekedag 
Internationaole Dag van et 

Lezen en Schrieven 

zundag 	maendag 

september week 36/37 september 

Een mistige morgen maekt een mooie dag 
(Ooldetriene, Sunnege) 

2013 



Knop-van-Alles en Lubbestok (2) 

As d'r dan in de huusholing es iene was die wat koolde bi'j him had of de roze 
gong him of heur wat over de huud, zoas vrouwluden soms maendagsmid-
dags as ze de hiele morgen boven de wastobbe mit hiet siepsop staon hadden, 
dan kregen ze wat van dat spul in een koppien, een peer leepvol, zeg mar. Et 
was ofgrieselik bitter spul, haost niet om in te nemen, mar et dreef de koolde 
ommeraek of. Ie konnen et laeter an de kleur van et waeter zien. D'r was ok es 
een huusholing waor as een stok of drie soldaoten wat een plakhusien vunnen 
hadden. Op een keer zee ien van die soldaoten dat hij eredaegsjaorig was. Ze 
vreugen an de vrouw as ze ere aovens ok een posien kommen mochten om 
dat mit mekaander te vieren. Zij zollen wel wat eteri'je mitnemen, as de 
vrouw dan wat onder de kruke had. Dat kwam klaor. Dat mos altied wezen. 
Bi'j toeval kwam de vrouw d'r aachter dat van die hiele jaordag gien woord 
waor was. Daor mossen ze een grap mit beleven. Doe ere aovens de wille op 
een hoogsten was mossen de reumelties volschonken wodden. Dat gebeurde 
aachter. Op een blikkien wodden ze op de riegel of ronddield. De 'jaorige' 
soldaot verbeelde him al dat zien slokkien wat donkerder van kleur was as dat 
van de aanderen, mar dat zol hij him wel verbelen. Doe ze et slokkien pruuf-
den het de 'jaorige' soldaot gien spier van zien gezichte vertrokken. Mit de 
grootste zelsbeheersing het hij zien slokkien knop-van-alles opdronken. 
Laeter het hi'j al zegd dat hi'j dat grappien niet weer uuthaelde. Daor bin 
meer van die wonderlike dingen gebeurd waor as de meensken nog niet bij 
kunnen. Graeg zollen ze op et kantoor van de Schrieversronte heuren as d'r 
meer meensken binnen die as die beide kruden ofplaanten kennen, of weten 
wat as d'r krek mit bedoeld wodt. 

P. Heida 

Freddie de Vries 

Uut mien jeugdjaoren 

In mienjeugdjaoren hadde mien vader een stok of tien meikkoenen, ze nuumden 
dat dan in die tied ok wel een polleboertien. Daornaost haandelde hij wat in 
mael en koeken veur et vee, die we vaeke mit een oolde vrachtwaegen uut 
Akkrum bij UTD weghaelden. Vaeke moch ik dan mit en dat was in die tied een 
hiele reize. 0k gong ik wel mit as we de perdukten zoas mael, veekoeken, likstie-
nen, zakken biks, pulp en keunstmest uutsutelen mossen bi'j de boeren. Et was 
beslist gien vetpot mar daor hadde ik doe nog gien sjoege van. Overal bi'j de boe-
ren even over et hiem en in de stallen strunen en dat verveelde nooit. Veur wat 
extra bijverdienste hul mien vader ok nog een stok of 30 legkiepen. Et voer 
hadde hi'j veur inkoopspries en de eier verkochten we an de deure. Zodoende 
hadden we altied wel anloop en aachterof bekeken was et meer veur de gezellig-
hied as veur de inkomsten. As ze dan gien eier meer legden dan gong de kop d'r 
of en raekten ze in de vleispanne. Mar al mit al hullenje d'r direkt gien Mercedes 
an over. Op een aovend kwam de buurjonge Theo Kromkamp om een schaole mit 
eier. Theo was doe een jaor of zeuven en de op ien nao jongste van et grote gezin 
van Wube en Mettie. Daor wussen ze wel raod mit zokke vasse eier. 'Niet valen 
laoten,' zee mien moeder, want dat gegreutte heur netuurlik. Veurzichtig lopende 
zaggen we een klein koppien boven de stiekelhege naor huus toe gaon. Nog gien 
kertier laeter kwam Theo alweer weeromme mit ien dik wit ei in de haand. 'Wat 
now mien jonge, wat scheelt d'r an,' zee mien moeder verwonderd. 'Dit ei kan 
mien moeder niet geer kriegen,' zee de kleine Theo mit een triomfantelik gezicht. 
En doe zag mien moeder dat ze per oongelok et kalkei mitgeven hadde! 

Freddie de Vries 



deensdag 	woensdag 

10 11 
september week 37 september 

Dag en raod weten 
(een oplossing weten; Berkoop, Donkerbroek) 

2013 

Eerste Kertier (maone) 19.09 

. donderdag 	vn,
jdag 

12 13 
september week 37 september 

Laand kan wel een smeerlap over lopen 
mar niet mit votlopen 	 I 

(laandbezit is garandeerd bezit, is de beste, 
veiligste investering; Else) 

2013 



Hossebosse bente 

De volgende tekst is van een lietien dat soms bedoeld was as slaoplietien, 
mar ok wel om een klein kiend een plezier te doen, et poppien of kientien 
wodde dan onder et zingen henne en weer beweugen: 

Hossebosse bente 
De schaopies lopen in Drenthe 
De koegies lopen in 't lange grös 
'k Wol dat X mar groter was. 

In Scharpenzeel soms anvuld mit: 

En as hij dan niet leren wou 
Krig hij wat mit 't dikke touw 
Vader en moeder de meester is dood 
Van de wal of in de sloot. 

En in Der Izzerd mit: 

Dan kon zij gauw naor schoele gaon 
As ze dan niet leren wou 
Pakte de meester heur bij de mouw. 

Meer variaanten van de tekst bin te vienen in et Stellingwarfs Woordeboek 
diel 2 bij et woord hossebossen. 

Henk J. Jager 

Over de: Geelgerande waterroofkever 

De naeme van de krobbe is raantieswaeterkrobbe (ni'je naeme). De naeme 
verwiest naor de gele raand op de buterkaante van de dekschilden. 
As kiend vong ik al raantieswaeterkrobben in een drinkerskoele dichte bij 
huus. Ik deupte daor dan mit een emmer waeter uut en leegde die veurzichtig 
deur een nettien van nylonkouse, zodat de dierties daor in aachterbleven. 
Meerstal kwammen d'r dan stiekelbaozen, roggezwemmers en kleine waeter-
krobben in, mar soms ok de grote raantieswaeterkrobbe. In et begin dee 'k 
alles bij mekaander in. Mar de raantieswaeterkrobben vullen alle aandere 
dierties an. Zodoende begreep ik da'k ze appat holen mos. Laeter hul ik ze in 
een haandketel, waor ik ze vliegen voerde. 
De raantieswaeterkrobbe peert in de haast. Et wiefien het een legbore waor ze 
eier mit in holle staelen van moerasplaanten ofzet, zodat die goed verburgen bin-
nen. Mit een peer weken komt de larve uut et ei. Die kan beheurlik groot wezen 
en zicht d'r ofgrieselik uut. Zien lief dot daenken an een gemaal, wiels de kop 
slim bried is en een tange het. 0k vertoont et dier een nuvere holing: de kop hoolt 
hi'j naor beneden, wiels hij et aachterlief opstikt. Zien prooi kan zo groot as 
himzels wezen. Hij vret alderhaande kleine waeterdieren, zoas insekten en vis-
sies. Bij dejacht stelt hij him verdekt op, totdat de prooi binnen beriek komt. In 
dat geval haelt hij bliksemsvlogge uut, gript et slaachtoffer mit de tange en spuit 
verteringssap in him. Et dier starft dan en lost van binnen op. Daornao zoegt de 
larve him leeg, vaeke totdat d'r alliend mar lege huud overblift. Mit iene tot aan-
derhalve maond is de larve volgruuid. Hij kropt dan uut et waeter om te 
verpoppen in de grond. In de zoemer duurt de metamorfose een weke of wat, 
mar bi'j koolde gaot et vule staoriger. As de raantieswaeterkrobbe vlak veur de 
winter uut de poppe komt, waacht hij onder de grond et veurjaor of. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Grote Verzoendag (!sr.) 
Zunne op 07.12, zunne onder 19.56 

zaoterdag 	zundag 

14 15 
september week 37 september 

WM 

't Klinkt je as lij waeter in de oren 
(plezierig; Oosterwoolde) 

2013 

Preensiesdag 

maendag 	deensdag 

16 17 
september week 38 september 

29 
Die is zo lillik, af zien kop op een paol zetten 

blaft een hond 'm d'r dood tegen 
(Oosterwooide) 

2013 



Henk J. Jager 

De raantieswaeterkrobbe (2) 

De raantieswaeterkrobbe is een gewoepste zwemmer die een prooi inhae-
len en/of verrassen kan. Hi'j zwemt mit et aachterste peer poten. Die poten 
bin extra bried en hebben an weerskaanten een riegel stugge haoren, zodat 
et dier him d'r goed mit in en tegen et waeter ofzetten kan. 
De raantieswaeterkrobbe loert op alderhaande waeterdieren, zoas insekten, 
dikkoppen, sallemanders, vissies en al zowat henne. Alderdeegst de rooflar-
ven van wrattebieters, die beheurlik groot en grof wezen kunnen, bin niet 
veilig veur him. Hi'j vaalt onverschrokken en verwoestend an. Van bi'jglieks 
dikkoppen ratst hij de boek mitien eupen. 0k gooidvissen in vievers kun 
deur disse krobbe grepen wodden. Soms rieten meerdere raantieswaeter-
krobben toegelieke een grote prooivis uut mekaander. Ok af him in de haand 
pakken, zal hij je in de vingers bieten. Van dat is et een felle rakker. 
De raantieswaeterkrobbe ontkomt vaeke an grote rovers. Hi'j ontsnapt dan 
mit behendige zwembewegings of kropt op de onderwaeterbojem argens 
tussen of onder. As een rover him al te pakken krigt, scheidet hi 'j een wal-
gelik stinkende vloeistof of, zodat hi'j misschien uutspi'jd wodt. 
De raantieskrobbe vligt ok. Hi'j zocht dan vanuut de locht aander waeter 
op. Dat komt him bi'jglieks van passe as zien leefgebied deur et weer 
opdreugt, mar ok bij et vienen van et aandere geslacht. Meerstal vertrekt et 
dier in een wiendstille naacht. Hi'j kropt dan eerst et laand op. Vanuut de 
locht zicht de krobbe gleensterende oppervlakten veur waeter an. Daor-
omme ploft hij ok wel es op glasplaeten en daeken van auto's daele. 

Vfl RUIL 
1I2UP: 	flK SPIJK2P9 	 122 VOGL 

LLSTRT NOG NiET 20 
1 Ei 	4;J Tuu1Z.L 

1 r;T'r.17CCf4rn... 



Volle Maone 13.13 

woensdag 
	

donderdag 

18 19 
september week 38 september 

Die meensken bin zo g auw briesend 
(gauw kwaod: Ni /hooltpa , Munnikeburen) 

2013 

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

S, vn jdag zaoterdag 

20 21 
september week 38 september 

jiC 
Ze kun je beter anlachen es uutlachen 

(Oosten'voolde) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Niks te klaegen 

Dat keuning winter weer naor 't laand komt heb ik vandemorgen ondervunnen. Tus-
sen de bujjen deur gong ik rap even op et fietsien om een bosschop te doen. 
Onderwegens weeromme naor huus kwam me daor toch een dikke joekel van een 
haegelbujje opzetten, die ik in de volle laoge over me henne kreeg! Driefnat was ik, 
etleup me bij alles uut. Gelokkighadde ik mien pette op zodat de haegelstienderme 
niet in et gezicht sleugen. As ik mien fiets te plak zet heb in et schuurtien zocht ik es 
diepe. Gelokkig stao ik weer dreuge onder dak. Mien natte plunje trek ik uut en hang 
die te dreugen an een spieker in de gerage. Mit mien volle bosschoppetasse stap ik 
de keuken in en spitse mien oren. 
Wat heur ik daor toch van gedrup? Mien oge vaalt op een grote waeterpoele op mien 
laminaot. Wel potverdorie, heb ik daor lekkerije in mien keuken. Mien hiele nije stu-
kadoorde zooldertien zit vol kringen en et waeter drupt gestaodig naor beneden. Mien 
bloeddrok vligt omhogens en votdaolik bel ik de loodgieter. 'Jim moe'n mitien kom-
men te kieken waor as al dat waeter weg komt, en et gauw rippereren', geef ik odders. 
Nao alle konsternaosie neem ik mar een bakkien koffie om mien zenen wat tot bede-
ren te brengen. Wiels ik mien bakkien leut opslobber, lees ik in de daklozekraante, 
die ik disse morgen in de gauwighied nog kocht hebbe. Och meenske, waor maek ie 
je aenliks zo drok omme, zet ik mezels te plak. Dr bin pattie luden die mar omme-
zwarven en gien waarin plakkien hebben om te wonen. D'r bin goenend die amper 
geld hebben om eten te kopen. Ik mag me doodschaemen om me zo drok te maeken 
over een betien lekkerije. Bovendat wodt et lichtkaans ok nog deur de schaedever-
zekering vergoed. Hoe veerder ik in et kraantien lees, hoe meer ik me begin te 
schaemen. Ik heb dan wel wat lekkerije, mar dat is wel weer te verhelpen. Ik hoeve 
me nargens dikke over te maeken, heb genoeg te eten, heb een waarin huus en een 
goed bedde om te slaopen. Dan bin dr dus wel eren dieet lange zo goed niet hebben. 
Nee..., ik hebbe warkelik waor niks te klaegen! 

Dat was dat 

Ik zag him gister in de stad 
mit him ha 'k eertieds nog wat had 
hij / was op schoele echt de man 
ik ston wat schrutend aachteran 

gaoj' mit te zwemmen vreug hij / me doe 

ik was bliede stemde toe 
Nao ofloop liggend in et zaand 
vuulde ik zien hiete haand 

in een peer menuten was 't veurbi / 
hij hadd' zien zin ik schaemde mi j 
ik zag him lopen in de stad 
nikte him toe en dat was dat 

Roely 



Et begin van de haast 22,44 M.E.Z.T. 

Wereld Alzheimer Dag 

zundag 	maendag 

22 23 
september week 38/39 september 

 

De honnen pissen je an 
(wodt wel zegd aj' votgaon zonder centen 

of mit een lege beurs; 
Ni jberkoop, Oosterwoolde, Scharpenzeel) 

0 

deensdag 	woensdag 

24 25 
september week 39 september 

As et twiede kiend komt, komt et eerste in 't enterhokke 
(krigt et minder andacht en naor verholing 

minder verzorging, Noordwoolde) 



Uut De Ovend van april 1980 

Verdwenen voegels (1) 

D'r wo'n weer bossen anplaant. Et liekt wel as wo'n de meensken wat milieu-
bewuster. Mar wat bin de voegels uutdund, en d'r bin al goenend hielemaole 
niet meer. Neem now de katoele of bosoele, en dan de stienoele. Wat konnen ze 
mooi over et laand strieken as et tegen schiemer leup. De vlocht van de oele 
heur ie niet en de moes was d'r bij, eerdat hij ok mar wat verneumen hadde. Ze 
bin nuttig veur de boeren, want ze leven van klaore moezen. Mar de meensken 
vunnen middels uut om de moezen mit vergif kepot te kriegen. De half versufte 
besies wo'n dan een makkelike prooi veur de oele en zonder dat dat nuttige voe-
geltien et wet, is hi'j d'r ok veurgoed west deur vergif. 
Et stienoelegien is een holbewoner en huust in holle bomen. De bossen die d'r 
nog binnen wo'n aorig onderhullen en al et zieke hoolt wodt d'r uuthaeld. De 
holle boom wodt opruumd en et stienoelegien het gien onderkommen meer. In 
disse kontreinen heur ie ze niet meer bi 'j  de aovend mit heur hoge geluud. En dan 
de naachtzwelver of geitemelker mit zien lange iitiiiiiiit, aovens as et zoel weer 
was bij de zoemer. Ze zeden ok wel 'de wekker'. Et was krek of de wekker 
ofleup as hij bij aovend in zien element was. 0k al een echte naachtvoegel. Hij 
huusde in de sparrebossen en kwam veur in Ni'jberkoop. De bossen bin vot en de 
geitemelker is ok vot. In oolde faobelties wodde zegd dat hi'j stillegies bij 
naachte de geiten mulk. Mar dat weren geiten die heur zels zeupen netuurlik, en 
dat doen ze hiel stiekem, dat gieniene et zicht. Dan moet zoe'n daod een oorzaeke 
hebben en dan gavven ze et geheimzinnige voegeltien de schuld d'r mar van. 
Misschien deur et plaanten van ni'je bossen dat et allemaole nog weer komt. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Verdwenen voegels (2) 

Ik weet nog van iene die altied in de stilte woond het. Hi'j woonde 
tegen een sparrebos an. As Kast, zo hiette hi'j, aovens op bedde 
gong, zette hi'j et uutzetraem wied eupen. Een insloeper kon zomar 
naor binnen stappen, mar dat is nooit gebeurd. Deur de geluden van 
de geheimzinnige naachtvoegels raekte hi'j in de slaop. En as hi'j 
morgens wakker wodde bi'j de zoemer scheen de zunne al een betien 
deur et glas en zongen de liesters al in de toppies van de bomen. Wat 
zal dat een mooi leven west hebben zo in de netuur en wat zal dat lek-
ker reuken hebben mit al dat sparregruun. Dan daenk ik wel es: 
hebben wij ok een betien te laete leefd? 
Ie moe'n vanzels niet daenken dat de meensken nek weren. Mar ze 
hadden rust en geneuten van de netuur en dat kost niks. Now is et wel 
aanders. De voegelgeluden wo'n smoord deur gebrom en gerattel 
van mesienen en et is een lege ruumte wodden. Ze beginnen et in te 
zien dat d'r wat an daon wodden moet, mar zal et ooit weer zo wod-
den? Ik betwiefel et wel es. 

Wube Lamers van de Kuunderwal 



Laeste Kertier (niaone) 05.56 

donderdag 

Mei 
september week 39 

S, 

vn jdag 

27 
september 

Hi'j dot alles op zien elvendattigst 
(op zien dooie gemak, traoge en omslachtig; 

Appelsche, De Fochtel, Hooltpae) 

2013 

Zunne op 07.35, zunne onder 19.24 

zaoterdag 	zundag 

28 29 
september week 39 september 

As d'r eksters vlak bi'j de deure kommen 
en om huus henne hippen, komt d'r volk 

(Donkerbroek, Ni/berkoop, Spange) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Soorte zocht soorte 

Aarme schaopeboeren was et eerste wat ik dochte, doe ik las dat de 
wolven uut Duutslaand manmachtig de greens over kommen en 
oonze kontreinen onveilig maeken gaon. 
Mar doe ik d'r even over naodochte begon et mij te daegen. Die wol-
ven kommen hier netuurlik henne vanwegens heur soortgenoten. Al 
die graoperds bij oonze overhied en in de baankwereld bij wie et 
meer nooit vol is, al die geldwolven, daor kommen de wolven uut 
Duutslaand netuurlik op of' 
Soorte zocht soorte! 

Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter invuld wodden. 
De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. mitklinker 	- 

2. klein, fienofval 	- 

3. vervelend 

4. zo zwat as 

5. flink 

6. niet glad 

7. prottels 

De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee 
'vi'wwstellngplus. fl1 



Inmaekmaond 
Internationaole Dag van de oolderen 

maendag 
	

deensdag 

30 1 
september week 40 oktober 

Onweert de haast in de naacht, 
krigt de winter gien maacht 

(Ni hooltpae) 

Ontzet van Leiden 

woensdag 	donderdag 

2 3 
oktober week 40 oktober 

Macht gaot boven recht 
(et is gien eerlike zaeke, de starkste wint et gewoon; 

Steggerde) 

2013 



Jan Schonewille 

Drie zeven 

Socrates, de Griekse geleerde, leup es deur de straoten van Athene. 
Inienen kwam d'r iene op him oflopen die zee: 'Socrates, ik moet 
jow wat vertellen over jow kammeraod die as...' 'How es even!' 
onderbrak Socrates him, 'heb ie datgene wat as ie mi 'j zeggen willen 
zeefd deur drie zeven?' 
'Wat bedoel ie mit drie zeven,' vreug de man verbaosd. 'Lao'we et 
mar es even perberen,' stelde Socrates veur. 
'De eerste zeve is de waorhied. Heb ie onderzocht as alles wat af 
zeggen willen waor is?' 'Nee, ik heurde et vertellen en...' 
'Ah,juust! Mar dan is et toch wel deur de twiede zeve gaon, de zeve 
van et goeie? Is 't wat goeds wat af zeggen willen over mien kam-
meraod?' Wiefelende antwoordde de man: 'Nee, dat niet, aenlik 
krek eersomme...' 
'H'm, h'm,' zee de geleerde, 'lao'we dan de dadde zeve bruken. Is et 
eins ok neudig daj' mi'j vertellen willen wat as jow zo opwint?' 
'Nee, niet drekt neudig.' 
'Now,' zee Socrates, 'as dat wat as ie mij vertellen willen niet waor 
is, niet goed is en niet neudig is, vergeet et dan mar en vaal mij d'r 
niet mit lastig!' 

Uut: Alderhaande, Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Berkoop, 2010 

Jan Veldhuizen 

Wiend 

slim roezig 
is ei weer vandaege 
de wiend giert 
over ei laand 
en de regen 
vaalt striemende daele 

de iewenoolde bomen 
in et veld 
en langs de straote 
erkennen de macht 
van de wiend 
en zij bugen 
kreunende 
et oolde heufd veur him 

et is min weer 
veur de meensken 

behalven veur heur 
die van de wiend 
leven moeten 

die hebben 
een goeie dag 
vandaege 

Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Jan Veldhuizen, Berkoop, 2010 
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Wereiddieredag 	 Zunne op 07.47, zunne onder 19.08 
Dag van de Lerer 	 Ni'je Maone 02.35 

S,. 1 vn jaag 	zaoterdag 

4 5 
oktober week 40 oktober 

Ze hebben iene in de menazie 
(in de kost; Oostenvoolde) 

zundag 	maendag 

oktober week 40/41 oktober 

Ze kregen nog niet zovule van die gierige kerel 
as op een naegel liggen kan 

(Berkoop) 

Iv‹-~ 	 ~-k 



UutDe Ovend van december 1976 

Uut de veurige ieuw 

'k Hebbe nog een waor verhaeltien uut de veurige ieuw. Dat het een vroegere 
buurman es uut zien eigen jonge jaoren verteld. De man was al oold doe hi'j 
't oons vertelde, mar hi'j was nog goed bij. 'k Was negen jaor doe 'k bi'j de 
boer kwam te dienen. Ik kwam bij de boer op 'De Knolle', dat ligt daor tus-
sen De Haule, Oosterwoolde en Veenhuzen. Doe d'r nog gien stiekeldraod 
was, maekten ze op 'e zaandgrond wel van die boswallen om 't laand henne 
as vredige zeg mar, mar daor op 'e Knolle was 't niet geschikt veur zok soorte 
van dingen, en Jan mos morgens al vroeg mit naor 't laand te melken, dus was 
d'r toch wel een stok laand waor de biesten op schotteld wodden konnen. 
Jan komt now zels an 't woord: In de haast zat et ies al op 'e grössies as wij 
naor et laand gongen, en ik leup altied op blote voeten, dat dat was niet zo 
makkelik. As de koenen dan overaende kwammen, en d'r mos es iene pis-
sen, gong ik gauw even mit de voeten in 't waarme pisplakkien staon, dan 
kreeg ik weer een betien gevuulte in mien koolde onderdaonen! 
't Was een ienvooldige tied, zee Jan dan. Kalven deden de koenen krek as 
now, ien keer in 't jaor, mar schieten mossen ze verschillende keren daegs 
en daor hadden zi'j meer van te lieden as van 't kalven. De flatten weren zo 
had, men kon ze drekt wel opnemen en gooi ze boven over de schure henne. 
Jan had gien haot overhullen tegen de boer, hij zag ok wel dat alles doe aar-
moede troef was. De oolde tied zal ok wel zien mooie dingen had hebben, 
mar mit mederne gemakken en minder geldzorgen leeft et makkeliker! 

Tj. Dijk 

Henk J. Jager 

Over de: Lintworm 

De naeme van de parresiet is lintworm of lientworm (Wolvege) 

'Ie konnen wel een lintworm hebben', is o.e. een zeggien om iene dudelik 
te maeken dat hi'j of zi'j slim an et zeuren is. 
D'r bin meerdere soorten lintworms. Temeensen twieje d'r van kun in een 
meenske leven. De ontwikkeling van eigien tot lintworm begint in et vee. 
De iene soort begint in een varken, de aandere soort in een koe. Veerder is 
de levenscyclus min of meer etzelde. Et onderstaonde gaot over de him via 
een koe ontwikkelde lintworm. 
De koe kan bi'j et grösvreten de eigies van de lintworm binnenkriegen. In de 
daarms lossen de verteringssappen et omhulsel op. Zodoende komt de kiem 
(oncosfeer) vrij. Et ding belaant dan in de bloedbaene en maekt zo een reize 
deur de koe mit as bestemming een spiere van et dier. Et komt dan langs de lever, 
et rechterhatte, de longen en et linkerhatte. In de spiere gruuit d'r een (vocht-
holende) blaoze ommetoe, waor et ding jaorenlaank in overleven kan. 
Meensken kun besmet raeken mit de lintworm deur et eten van rauw ofniet geer 
vleis. In dat geval lossen verteringssappen de blaoze op, zodat de kiem loskomt. 
In de daarin hecht die him an de daarmwand. Et leeft hiervan de daarminhoold 
en gruuit uut tot een lintworm die roem twie meter laank wodden kan. De kop 
van et dier blift vaastezitten an de daarmwaand. 0k al wodt et vaeke beweerd, 
ie wo'n d'r niet maeger van. Wel kuj' d'r piene in de boek van kriegen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Alkmaars Ontzet 

deens dag 	woensdag 

['l 
	

9 
oktober week 41 oktober 

Ik zal 'm even naozien 
(ofstraffen; Ni jberkoop) 

2013 

Wereidmissiedag veur de kiender 

donderdag 	vn jdag 

10 11 
oktober week 41 oktober 

1. 

Hi'j schrikt as hi'j de naevel nat krigt 
(hij is bange veur waeter; De Hoeve) 

2013 



Henk J. Jager 

De lintworm of lientworm (2) 

Een lintworm bevrucht himzels. Veur et gemak is et dier van beide 
geslachten veurzien. Van et volwassen dier lat de hieltied weer een 
aachterste lid los. Vaeke blieven disse witgelige stokkies nog een 
poze beweeglik. Ze zollenje alderdeegst tot et gat uutkroepen kun-
nen, zodat de dreger ze in zien of heur ondergoed vienen kan. 
Meerstal ziej' ze liekewel in de ontlasting. Veural daordeur verradt 
de lintworm zien anwezighied. 
De loskommen stokkies zitten vol mit riepe eigies. Vroeger wodden 
die mit de stront over et laand uutreden. Tegenwoordig belanen ze in 
et rioolslib. Zeevoegels die van dit slib eten zollen de eigies naor 
aandere plakken brengen kunnen. 
In Nederlaand komt de lintworm niet vule meer veur. Vaeke wo'n de 
cyste-achtige blaozen al bij de vleiskeurings opspoord. In België 
lopen liekewel nog altied een boel meensken een lintworm op (meer 
as 10.000 gevallen in etjaor). 

UutDe Ovend van feberwaori 1988 

Bote Stellingwerf 

De maone het stokken goold 
op et klied van de slaopkaemer legd 
Dommiet gaot de morgen 
d'r mit vandeur. 

Bote Stellingwerf 

Onder et bidden is et stille, 
mar misschien wodt d'r meer zegd 
as d'r veur en d'r nao. 

Bote Stellingwerf 

Daansen af al dood binnen, 
dat kun alliend mar 
de haastblaeden. 



Zunne op 07.59, zunne onder 18.52 

Eerste Kertier (maone) 01.02 

zaoterdag 

12 
oktober week 41 

zundag 

13 
oktober 

Bi'j de neuze langes kieken 
(eigenwies, De Hoeve, Oosterwoolde) 

7" 	 2013 

Offerfeest (islam) 

maendag 	deensdag 

14 15 
oktober week 42 oktober 

kilo 

Hi'j nemt de aovend mit 
(hi / komt laete thuus; Buil) 

2013 



UutDe Ovend van april 1983 

De Jacht 

Ik heurde krek een dreuge knal..., oja, de jacht is eupen. 
Vandaor dat hier zopas twie haezen langes leupen. 
Ik miende da 'k heurpraoten heurde en luusterde naor wat ze zeden. 
Doe heurde ik waor ze henne gongen en ok mitien de reden. 
Ze hadden 't over hoge heren die hier al jaoren scheuten. 
En as ze d'r de kaans toe kregen gien beest in leven leuten. 
Wij bin, zo zeden ze, now al zo dunne zi jd. 
Oonz 'jongen kriegen gien kaans, d'r wodt de hieltied vroeger mijd. 
Mit grote sprongen gongen ze zo dwas deur laand en venne. 
Dirk Preens zien lange bos, daor gong de reize henne. 
De haegelties, zo zeden ze, bin dan wel klein, mar 't is op 't laeste lood. 
En as et an oons ligt, dan willen wij nog lang niet dood. 
Wij bin bij lange nog niet toe an oonze laeste reiz'!! 
En butendat waoromm' krek wi j, d'r is wel aander vleis! 
Knienen bin d'r bij de roes en kiepen bin goedkoop. 
As ze dan per se wat willen dan nemen ze die mar veur de loop. 
Wij vienen wel een plakkien heur en kroepen daor goed weg. 
Laot die jaegers dan mar zuken, dan hebben die ok es pech. 

Jac. de Boer 

Opzegvassien 

Kiender van Jan Berentien 
Wat doej' toch in de koolde 
Trek gauw jow mooie klompies an 

En gao naor Oosterwoolde 

(Optekend in Makkinge) 

Kienties, kienties van Jan Berends 

Wat doej'm toch in de koolde 

Trek de zwatte klompies an 
En gao mit mem naor Oosterwoolde 

(Optekend in Oosterwoolde) 



Wereidvoedseldag 

woensdag 
	

donderdag 

16 17 
oktober week 42 oktober 

Zi'j kan wel bij de aten 
(het kleren an as een voegelverschrikker; Hooltpae) 

2013 

Zunne op 08. 11, zunne onder 18.37 
Volle Maone 01.38 

vn jdag 	zaoterdag 

18 19 
oktober week 42 oktober 

Hael mar gien babbelegoegies uut 
(ondeugende streken; verspreid) 

2013 
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Sjoukje Oosterloo 

Oons taelgebruuk 

Eertieds ston bij oons in huus een bussien, daor dee Mem now en dan wat 
kleingeld in. Op et bussien ston: 'Gaast an taofel'. Et geld wat daor in stopt 
wodde was bestemd veur kiender in aarme lanen die niks te eten hadden. As et 
bussien vol zat wodde dat naor iene toe brocht, die et leegde en dan kon de 
speerderi'je opni'j beginnen. Et is een oolde gewoonte diej' vandaege-de-dag 
niet meer integen kommen, mar die toch wel wat goeds inhoolt. Daor mos ik an 
daenken doe ik Iessendaegs bi iene in huus nog zoe'n bussien staon zag. 
Alliend ston dr niet op waor as et veur bedoeld was. Op mien vraoge waor et 
bussien veur diende, kreeg ik et volgende bescheid. Mem vun dat heur puber-
kiender vusen te vule vluukten. Disse mem was deur et bussien, dat eertieds bij 
heur oolden op 'e schostienmaantel ston, op et idee kommen om ok mar een 
bussien daele te zetten. Ze nuumde et een vluukbussien. As de kiender vluukten 
mossen ze een bepaold bedrag van heur buusgeld in dat vluukbussien doen. 
Een slim idee vun ik dat van die mem. Vanwegens dit bussien wodde d'r bij 
ieder vluukwoord een anslag op heur pottemenee daon en maekte et de jeugd 
wat allatter op heur taelgebruuk. 
Zoks is netuurlik een goeie zaeke. Aj' somstieden et taelgebruuk ok heuren op de 
tillevisie en de radio, dan arger ik me daor wel es an. Midden in een grote stad zag 
ik es eenbod staon van de 'Bond tegen et vluken'. Zoks hoeft veur mij now ok weer 
niet zo neudig. Now vien ik etwel een teken van onmacht aj' vluken en et heurt nef-
fens mij ok a-sociaol. Pattie meensken bruken een vluukwoord as stopwoord en 
heuren et zels gieniens meer. Eertieds leerden we: 'Gij zult de Naam van de Here 
niet ijdel gebruiken'. Et woord 'ijdel' bedudet hier zoks as doelloos, leeg, nutteloos, 
niet deugende... Lao'we oons taelgebruuk daoromme mar es wat in acht nemen. 



Wereidmissiedag (r.k.) 

zundag 	maendag 

20 21 
oktober week 42/43 oktober 

129 
Hij is nog minder as een beest 

(een slim liederlik persoon; Else, Ni hooltpae) 

deensdag 	woensdag 

22 23 
oktober week 43 oktober 

We zullen et d'r tegen bezien 
(ei' d'r op wao gen; Buil) 

2013 

rk 



Kode rood 

Weeralarm: kode rood 

De wiend haelt an 
stormjacht et waeter torenhoge op 
golven krullend as kaeken van een ondier 
kletsen daele op et straand 
haelen grote happen uut et laand 
een woeste stroom 
veegt niks ontziend alles vot 
de kracht van et waeter 
legt Amersfoort an zee. 

Weeralarm: kode rood. 

Roely 

Freddie de Vries 

In tieden van nood moej' mit de biele eerappelschellen kunnen (1) 

Een peer jaor leden zat ik wat in de muuilikheden mit mien wark. De iene 
nao de aandere febriek sleut en ik hul mi'j niet altied stille op de slu-
tingsbi'jienkomsten. De hogere heren wollen schienber van mij of en ik 
kwam niet meer an de bak. De ienigste menier op mien leeftied was nog om 
in Wolvege in de ni'je kezeveredelingfebriek an de slag te kunnen. Dit ver-
diende lang niet zo best, mar dan had ik ok gien reiskosten. Om et ni'je 
wark onder de kni'je te kriegen mos ik eerst negen weken naor Bodegraven 
toe om te leren. Wi 'j weren daor mit nog een tiental personen uut et noorden 
in de kost. Ie weren daor op jezels anwezen en al gauw onston d'r onderling 
een hechte baand en ok mit de talriek anwezige kulturen botterde et goed. 
In et schoft zaten we an de ries, loempia's, taco's en nuum mar op. In Wol-
vege wodde ondertussen elke weke een ni'je lijn opstat, want d'r mos 
netuurlik zo gauw meugelik geld verdiend wodden. Nao negen weken 
begonnen we in Wolvege en dat leup in et begin nog wel es stroef, mar stao-
digan gongen de kienderziektes d'r uut. Op een dag in meie gong iene van 
mien mitkursisten trouwen en hadde mij haost as ienigste uutneudigd, 
want de 'Bodegravenploeg' was hielemaol uutmekeer valen. Om een bier-
tien drinken te kunnen zol ik op de fiets naor 'De Koningshof' in 
Oranjewoold. Et leek me wel mooi om een origineel kedo mit te nemen. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Dag van Verienigde Naosies 

donderdag 

24 
oktober 

S, 

vn jdag 

25 
week 43 oktober 

Is 

Kiender die willen kriegen veur de billen 
(Else) 

2013 

Zunne op 08.24, zunne onder 18.22 	Aende van de zoemertied 
Laeste Kertier (maone) 01.41 

zaoterdag 	zundag 

26 27 
oktober week 43 oktober 

Och je, sjut van De Blesse! 
(onneuzel vrommes; Nl hooltpae) 



Freddie de Vries 

In tieden van nood moej' mit de biele eerappelschellen kunnen (2) 

De bruiloft begon om vier ure middags en ik gong eerst naor de supermark om 
een flutte blikken te kopen. Ik hadde wel twintig blikken mit alderhaande 
levensmiddelen d'r in want die jonge hul van wat ommeprutsen in de keuken. 
Ik hadde d'r zels nog een peer mit honne- en kattevoer uutzocht. Bepakt en 
bezakt gong ik richting Et Vene. Onder de pakkiesdreger en an et stuur hadde ik 
plestiek poeden vol blikken en kon feitelik niet goed ofstappen. Vlakbi'j 'De 
Ooievaar' mos ik even pissen en raekte mit al die blikken in de onderwal. Et 
zwiet dreup me bi'j et heufd daele doe ik bi'j 'De Koningshof' an kwam. Eerst 
mos ik de etiketten nog van de blikken of scheuren en ok dat vul me nog niet 
mit. Ongemarkt sleepte ik de plestiek poeden mit blik in et resteraant en ver-
burg ze in een losstaonde gangkaaste waor as wat dweilen en een stofzoeger 
stormen. Ik fielseteerde et bruidspeer en zol laeter et kedo mit een speech anbie-
den. Nao een stokkien gebak kwammen d'r inienen een stok of wat meesters en 
juffen op de veurgrond en die deden een stokkien en hadden tot overmaot van 
ramp blikken zonder etiketten as kedo. Ik begon hevig te zwieten en docht: 
wa'k hier mar nooit hennegaon. Daornao kwam d'r nog een spreker en ik 
vuulde me lange niet op mien gemak. Toch wol ik die blikken beslist niet weer 
mit naor huus toe nemen en besleut ten aende raod ze toch mar an te bieden. 
Gelokkig kende ik haost gieniene die middag en sleepte de blikkeveurraod mit 
naor veuren. Wat ik allemaol zegd hebbe, weet ik niet meer, mar op de ien of 
aandere meniere sleug et an. Sommigen zeden nao ofloop dat ik wel op Herman 
Finkers leek en dat vun ik best wel een komplement. Niet lange daornao bin ik 
naor huus toe fietst mit zegge en schrieve ien biertien achter de knopen, dus 
aachterof hadde ik ok wel mit de auto kund en dat hadde wel wat nofliker west! 

De stemme van et waeter 

Ik luuster naor de stemme van et waeter, 
perbere te begriepen wat et tegen me zegt, 

ei lispelt over goed en over slecht, 
ik kiek naor de stroom en heur et geklaeter. 

Et vertelt me over et kleine kiend dat vul 
en nooit weer boven kwam, 

en over et oolde dörp dat onderspoelde 
nao et breken van die dam. 

Ik luuster naor de stemme van et waeter 
Perbeer te vulen wat et me zeggen wil, 

soms dukelen de woorden, dan is 't stili', 
soms heur ik et en dan bin 'k weer te laete. 

Ei vertelt over et botien op volle zee, 
dat dobbert in de hadde wiend; 

de uutdaeging in de hoge golven, 
tot ei in de haven de rust vint. 

Ik luuster naor de stemme van ei waeter, 
mar echt verstaon, dat doe ik zeker niet. 

de tonen, klaanken, een wonderlik gebied, 
ik heur allienig klotsen en gesnaeter... 

Harmen Houtman 



maendag 	deensdag 

28 29 
oktober week 44 oktober 

Et bin mooie bloempies as ze plokt binnen 

(zegd nao de bevalling, as alles aachter de rogge is, 

is alles mooi en aorig, Ni7berkoop) 

Hervormingsdag (prat.) 

Halloween 

woensdag 
	

donderdag 

30 31 
oktober week 44 oktober 

Hi'j blaft mit alle honnen uut de bos 

(hij past zien miening an mit wie hij olnmegaot; 

Oosterwoolde) 



H.J. Bergveld 

Knieperties 

't Veurigjaor het de netisie-schriever 't es had over 't vervoer van nochteren 
kalfies. Ik was 't daor glad mit iens, want 't is soms deur alles henne, zo lom-
pen as ze mit die besies ommesmieten. 't Is wel goed dat over zokke dingen 
es een scharp stokkien schreven wodt; daor wodt et grif niet minder van. 
Now bin d'r gelokkig ok nog wel aandere meensken, die wat meer veur een 
dier over hebben. Dat maekte ik van de weke nog weer mit. Wat goed is, moet 
goed blieven en daorom za'k et hier effen vertellen. 't Was op een regenach-
tige dag da'k een bosschop bij een boer hadde. De hiele dag had et al zo wat 
an mot. Doe 'k te plak was, ha'k et d'r veur de kni'jen dan ok haost deur. De 
baos van 't spul was bi'j huus in 't waegenhokke an 't hoolties zaegen. We 
stormen zo even te praoten over de minne tieden en dat 't zo meraokel best 
grösweer was, doe de knecht mit de dongwaegen van 't laand kwam. 
'Sjonge,' zee 'k zo, 'daor is 't weer ok haost min genog veur, now?' 'Ja, daor 
heb ie wel een betien geliek an,' zee de boer, 'en mi'j donkt, hij mos mar 
uutscheiden.' Mit reup hij an de knecht: 'Now Jan, ie mossen d'r mar mit 
opholen, ha'k docht. Span de peerden mar uut. 't Is gien weer langer veur die 
aarme dieren om d'r uut te wezen. Zet ze mar gauw op 'e stal. Dan kun ie zels 
wel naor de neutegoorn gaon te dongstri'jen. Daor is 't mooi in de li'jte.' 
Nee, ie moe'n mij d'r niet van praoten, dat een boer gien hatte veur zien 
vee het. 

Uut: Klaeterjaegers, H.J. Bergveld, Oosterwoolde, 1976 

Jan Veldhuizen 

Kringies spi'jen 

zij staon mit mekeer 

bij de brogge 

iedere morgen 

nao de koffie 

zij spi jen kringies 

in et waeter 

van de vaort 

en zij praoten 

over de tied 
doe heur verleden 

nog toekomst was 

Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Jan Veldhuizen, Berkoop, 2010 



Allerheiligen (rk.) 
	

Allerzielen (r.k.) 
Slachtrnaond 
	

Zunne op 07.37, zunne onder 17.09 

., vn jdag 	zaoterdag 

1 
	

2 
november week 44 november 

De bossels opzetten 
(kwaod wodden, Ni hooltpae) 

2013 

Ni'je Maone 13.50 

zundag 	maendag 

3 2 
november week 44/45 november 

Mit een nat zeel thuuskommen 
(dronken; Hooltpae, Oosterwoolde, Steggerde) 

2013 



UutDe Ovend van juni 1977 

Peerdemark in Berkoop (1) 

Op 't West van Berkoop, an et oolde Schuinpad, woonde Jan Oepken de 
Groot. Jan zat daor op een polle van een koegien of zesse. Zo lange as Jan 
boerkeri'je had hadde, hadde d'r op Berkoper mark altied wat van him an de 
paol staon. 0k as hi'j hielendal niet van doel was om te verkopen. D'r mos 
beslist wat van 'm an de paol, eers was et veur him niet echt Berkoper mark. 
Doe Jan Oepken krebentig wodde - hi'j was doe al een mooi aentien in de 
zestig - mos hi'j et bedrief inkrimpen. Een inkeld besien wol hi'j anholen, 
dan hadde hi'j toch nog wat om mit omme te pielen. Mar de brune mos vot! 
De brune was jaorenlaank zien kammeraod west bi 'j et wark op 'e polle. Et 
was een best peerd. En een mooien iene! Mar now was d'r gien wark meer 
veur de brune, dat in september mos hij mar an de paol op et hiem van de 
Buitpiaetse, midden in Berkoop, waor de peerdemark altied huilen wodde. 
Et begrootte Jan ommeraek, want hi'j was d'r altied slim groots op west, 
dat hi'j zoe'n gewoepst peerd op 'e stal hadde. 
De kleinjonge zol morgen de brune ophaelen. De kleinjonge dat was een 
boerearbeidersjoongien uut de buurt, die bij Jan et melken leerd hadde en 
die nao die tied zo vaeke as hi'j mar kon, bij Jan en die zien vertier zochte. 
'Daenk d'r omme, ie meugen him niet slaon, heur,' zee Jan. Dat hadde hij hie-
lemaole niet zeggen hoefd, want de kleinjonge hadde zo vaeke mit de brune 
mennen mocht, dat hi'j was d'r haost krek zo wies mit as Jan zels. Zo kwam 
de brune van Jan Oepken dus an de paol onder de grote bukebomen op 'e Buit. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Peerdemark in Berkoop (2) 

Now was de peerdehaandel de gemienste haandel die d'r was en een peerde-
tiesker hadde dan ok gien beste naeme. Af op de mark een peerd kochten, dan 
moj' blikstienders goed uutkieken en dan moj' beslist niet vergeten te vraogen: 
'Moej' d'r ok wat bij zeggen?' 
Want een verburgen gebrek, dat d'r niet bij zegd was, dat gaf de koper et recht 
om et peerd weeromme te brengen en zien geld weeromme te vraogen. De ver-
koper perbeerde vanzels op alle meugelike menieren de andacht van de 
gebreken of te leiden en daor wodde soms een hiel kemediespui bij opvoerd. 
Tafrelen hebben 'm daorbi'j ofspeuld! 
De brune ston dus an de paol op 'e Buit en Jan Oepken ston d'r bij. Daor kwam al 
een koopman op him anstroezen, pette op ien oor, natte segare tussen de tanen. Hi'j 
zochte peerden veur een Grunninger bouwboer en disse leek 'm wel haost wat. 'Het 
hi'j gien kuren?' vreugde koopman. 'Jonge nee,' zee Jan, 'mak en in alle tuug bere-
den en stark marzat.' 'Is hi'j steegs?' 'Nee, nooit!' 'Hoej' d'r niks bi'j te zeggen?' 
Jan Oepken klauwde 'm even onder de zundagse pette. 'Ja, kiek es,' zee hi'j, 
'niks dat is wat te vule zegd, hen, want ien ding moe'k d'r wel bi'j zeggen, mar 
dat is ok et ienigste... dit peerd kan niet lezen.' 
De koopman begon te lachen. 'Nee, dat wi'k wel loven.., dat neem ik vot an... 
niet lezen... hoe kéj' d'r bij, kerel!' 
'Nowja,' lachte Jan weeromme, 'ie vreugen toch a'k d'r wat bij zeggen mos... 
now en dat gebrek het hi'j now ienkeer, daor kan ik ok niks an doen. En een 
meens moet eerlik blieven, is 't niet zo?' 
'Dat is een ding dat zeker is,' zee de koopman. 'Laot 'mes draeven.' 
De brune hadde zeker in de gaten dat d'r wat van him verwaacht wodde, want 
hi'j nam de bienen hoge op en gooide de stat in de bessems. 
'Zet 'm mar weer daele,' zee de koopman, 'ik hebbe et al zien.' 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Islamitisch ni'jjaor (1435) 
	

Daankdagveur gewas en arbeid (prot.) 

deensdag woensdag 

5 
november week 45 november 

Die het de neuze nogal hoge in de wiend 
(dot trots, is hoogmoedig; Berkoop) 

2013 

donderdag 

7 
november week 45 

S, 

vn jdag 

november 

Die moet ok wel es een aoder laoten 
(wat toegeven moeten; Blesdieke) 

2013 



Peerdemark in Berkoop (3) 
Hi'j stapte naor etpeerd toe en keek 'min de bek. 'Bliksem, niet zojong meer, hen...' 
'Hi'j het tiene west,ja,' knees Jan. 
'Ja, dat zie 'k... en wat d'r bij komt,' lachte de koopman scheets... 'Is hi'j 
bieterig?' 
'Nooit! Slat ok nooit. Til 'm de pote mar op. Hi'j is nooit priemd. Kiek 'm mar 
naor de oren. Geve as kriet.' 
'Moekpoten?' 
'0e heden nee... vuul mar es hoe dreuge as de bienen binnen.' 
'Wat vraog ie?' 
'Driehonderd.' 
'Driehonderd?! Ie bin toch niet wies kerel! Twieje bedoel ie zeker...!' 
'Now wo'k je toch wiezer hebben, koopman. Zoe'n peerd! Veur driehonderd is 
hi'j nég goedkoop. Zo stark as wat en ie kun 'm iederiene in de banen geven... 
as hij sturen kan temeensen.' 
'Sturen?!' vreugde koopman aachterdochtig, 'wat bedoel ie daor mit?! Hi'j het 
toch gien stille kolder?' 
'Nee, nee... niks van dat alles. Mar ie moe'n 'm wel sturen, want uut himzels 
kan hi'j de weg niet vienen.' 
'Hi'j is me toch te duur,' schuddekopte de koopman. 
'Dan moej 'm niet nemen, want ik doe 't niet veur minder.' 
'Twienenhalf,' zee de koopman, 'en dan ie weer.' 
De hanen klapten op mekeer. 'leje rej aal, dan ik ok,' zee Jan, 'twieningtig.' 
'Nee... et kan niet.., dan lao 'k 'm staon.' 
'Zels weten, zels baos, ik kan je niet dwingen... mar ie staon tegen jezels, dat 
kan 'k je wel vertellen.' 
'Man, dat is toch gien pries... twiehonderdenningtig veur een oold peerd!' 
raosde de koopman kwaod. 
Jan Oepken wun him now ok op. 

(Lees veerder op ei volgende blattien) 

Peerdemark in Berkoop (4) 

'Waor in de wereld vien ie zoe'n peerd man, mak as een sokke, warkwii-
lig... dreug bienwark, gien spatten, beste gang! Ie rnoe'n een peerd zuken 
waor ze je geld op toegeven!' 
'Verschil dielen,' klapte de koopman, 'en dat is mien uterste bod!' 
'leje dattig, ikke tiene,' zee Jan taoi. 
'Nee, ik hooi op! Twiehonderdenzeuventig... dat he'k nog nooit beuden 
veur een peerd. En et is ok méér as genoeg!' 
'Veur dit peerd is etniet genoeg,' hul Jan depote stief. De koopman stapte nog 
es om de brune henne, klopte 'm es op 'e nekke, streek 'm es over 't schoft... 
'Elk vufe, en now gauw... doen of niet!' driegde hi'j. Jan Oepken vuulde 
dat et zien tied wodde. 
'Ie hebben gelok!' zee hi'j. En kletsend klapten de hanen op mekeer!' 
'Gao mit, dan rekenen we vot op slag of.' 
De kleinjonge bleef bi'j et peerd en de beide manluden gavven heur daele 
an de lange taofel op 'e dele van de Buit bi'j een branewienegien mit suker. 

'Wat hewwe de brune best verkocht, hen,' zee de kieinjonge, 'âliemachtig, 
twiehonderdvuvenzeuventig gulden... wat een alderiewigsten protte geld 
is dat!' 
'Oonze brune was 't wel weerd mien j oongien,' zee Jan. 
'Mar waoromme zeej' dat de brune niet lezen kon, dat kan gien peerd toch!' 
'Now, kiek mien jonge, dat zit ziezo... de brune is mit ien oge bliend en et 
ere is zwak, slim zwak...' 

Naoverteld deur J. W Nijholt 



19 

zaoterdag 

november week 45 

zundag 

10 
november 

Zunne op 07.49, zunne onder 16.57 
	

Eerste Kertier (maone) 06.57 

Maek mar gien aarmoede weer 
(begin d'r mar niet weer over; Steggerde) 

2013 

Sunte Matten 
Eupening Karnelvaisseizoen 

maendag 
	

deensdag 

11 12 
november week 46 november 

Hij het et vel dunne over de neuze 
(hi j  is gierig, Ni triene) 



Henk J. Jager 

Over de: Duizendpoot 

De naeme van et diertien is duzendpote. 

Een duzendpote wodt geboren mit zeuven peer poten. Om gruuien te 
kunnen vervelt de soort. Vaeke krigt hi'j d'r dan ok een lid mit een 
peer poten bij. Uuteindelik krigt hi'j d'r op disse meniere zestien 
poten bij. Hij het d'r dan gien duzend, mar dattig. Zien veurste peer 
poten bin onimegruuid tot beweeglike gifspuitende injektienaalden. 
Af him in de haand pakken, stikt hi'j je daormit. Dat is wel dudelik 
te vulen, mar geveerlik is et niet. 
De duzendpote woont veural in tunen en onder bomen. Om uutdreu-
gen te veurkommen schoelt hi'j hier overdag op vochtige plakkies, 
zoas onder stienen, onder de losse baste van dood hoolt, onder ofva-
len blad, in vermoegd hoolt en in de grond. Aovens kropt hi'j d'r op 
uut om in de donkerte op aander klein gedierte tejaegen. Hi'j stikt et 
slaachtoffer dan mit zien gifveurpoten. Et gif verlamt de prooi. Op 
die wieze maekt hi'j spinnen dood, pieren, roepen, slakken en al zo 
meer. Een boel van disse dieren vreten plaanten an. De duzendpote 
is van dat een nuttige tuunbewoner. 

UutDe Ovendvanjuni 1988 

Bole Stellingwerf 

Een jaor d'r bi'j 
is ok eenjaor d'r of 
Et leven wodt langer 
en kotter toegelieke 

Bole Stellingwerf 

Voetstappen op 'e maone, 
mar nog altied 
misstappen op 'e eerde 



15 

woensdag donderdag 

13 14 
november week46 november 

tie is zo lillik, die mag een geweer in de buse heb  ben N 

(ze is zo lillik dat ze een lilliker vrouw of maegien dae-
leschieten meugen zol, mar zoe 'n iene bestaotja niet, 

De Hoeve) 

Internationaole Dag 
van de verdreegzemhied 

Zunne op 08.02, zunne onder 16.46 

. ' vn.  Jctag 	zaoterdag 

15 16 
november week 46 november 

Waeter in een maande pompen 
('wark doen dat veur niks is, 

dweilen mit de kraene eupen; De Blesse, Peperge) 

2013 



Weerswiesheden 

Een onweersvossien in de haast is een veurbode van de winter 
(Steggerde) 

Poddestoelen vangen een protte snij (veurspellen snij, 

Ni /hooltpae) 

Moggen laete in de haast, gien winterse laast (Ni/hooltpae 

De haeze dikk' in 't haor, is veur de winter klaor (Nijhooltpae) 

Veul ekkels, veul winter (Ni triene) 

As de gaanzen van et oosten naor et westen gaon, kriej' winter 
(Berkoop) 

Een raozende oele op et dak het koolde bienen (veurteken van 
koolde, Ni hooltpae) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 

Vfl RUIL 
iIJ: F12-2flK SPIJKOM9 	 COMMILSPO mav 
'kick, 1r tç ÎE 	'J4t DE 

TLUj&Ç, 	pPEkrn 
izc-rrf 

iE-rTEfZ 



Volle Maone 16.16 

zundag 	maendag 

17 18 
november week 46/47 november 

Een meenske gaot maank an zien eigen kwaod 
(het vaeke wat an te marken op een eer, 

mar is zels gien haor beter; Steggerde) 

2013 

Werelddag van het Kiend 

deensdag 	woensdag 

19 20 
november week 47 november 

Et gaot daor altied van de boverste plaanke 
(ze willen daor altied ei' meerste, et beste; Makkinge) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Rollater 

Van een gaanse lange dag in huus te zitten woj' wel zo lamlendig. Wat dat anbelangt 
bedaenk ik da'k mien lichem wel wat beweginge geven kan. Zodoende besluut ik de 
bienen even strekken te gaon deur een blokkien omme te kuieren. Zo onderwegens 
vaalt dr altied wel wat te zien, en eer ik d'r arg in hebbe bin ik al een hiel aende van 
huus. In een straote mit staotige grote herehuzen en een flinke lappe tuun veur de 
deure, is dr inienen wat dat mien andacht trekt. Naost et tegelpattien naor de veur-
deure staon drie grote hoge joekels van bomen. Dr liggen een stokmennig takken op 
et hiem, en d'r staot een ledder tegen de stamme an, krekkengeliek as was hij d'r an 
vaaste gruuid. Tot mien grote alderaosie zie ik een rollater onder bij de boomstamme 
staon. Mar veerder is d'r gien meenske te bekennen. Ik gao es onder de boom staon en 
kieke naor boven, lichtkaans is d'r iene in de boom klommen. Mar nee heur, gien 
boomklimmer te zien. Ja, glimk ik bij mezels, iene die aachter een rollater lopt zal et 
wel niet in zien heufd haelen en klimme in een boom. Logisch toch! Marja, ie kun et 
mar nooit weten mit die bejaordegimmestiek van vandaege-de-dag. As dr dan toch 
gien levend wezen te ontdekken vaalt waor ik een woortien mit wisselen kan, besluut 
ik mar deur te kuieren. Een hiele poze bin 'k al onderwegens, a'k inienen geweer-
wodde da'k weer bij et deftige huus mit de hoge bomen anbelaand bin en now wor ik 
echt ni'jsgierig. Verempeld! Now staon d'r twie rollaters onder de boom! In et schaad 
van de bomen ontdek ik twie manluden die daor staon te praoten. 
Votdaolik broezen mij de woorden uut de mond: 'Ik dochte zokrek doe ik op de hen-
nereize hier daelekwam en een rollater onder de boom staon zag, zol dr iene in de 
boom klommen wezen? Omreden ik ok gieniene onder de boom liggen zag te rolle-
bollen, bin ik doe mar deurlopen.' 
'Nee, zo slim is et niet,' gnist de iene manspersoon. Ik hebbe de bomen van onderen 
wat bekubbed en de takken votbrocht op mien rollater,' stok hij me uut. 
'En ik bin hier in funktie as kommissie van toezicht,' lacht de ere. 
'Jim hebben et mar goed veur mekeer. Kuj' mar zien waor as zoe'n rollater goed bij 
van passe kommen kan,' is mien kommentaor, wiels ik as groet mien haand opstik 
en wieder gao. 

Mien Ni'jhooltpae 

Hier speulde ik as kiend, 
bin schruten meenske wodden, 
mien pappe en mien mem hulpen me d'r bi:!. 

Ik leup naor de winkel 
om proemtebak mit Pake, 
de oolde man die keek zo trots naor mi /. 

Hier op die oolde schoele 
leerde ik de wereld kennen 
en vuulde hoe verlegen ik eins was. 

Ik leerde d'r de woorden 
en schreef kleine gedichies 
en eins begon et leven daor mar pas. 

Dit dörp mit greide en bossen 
bliji stromen deur mien aoren, 
de geuren, de geluden die twirren in de ronte. 

Want in mien diepste wezen 
blief ik mit al die meensken 
as anker vaastezitten an mien geboortegrond. 

Harmen Houtman 



Wereiddag van de Tillevisie 

19 

donderdag 
S, 

vn jdag 

21 22 
november week 47 november 

Elk lek het zien gebrek 

(an iederiene mekeert wel wat, Makkinge, Nl jberkoop) 

Zunne op 08.13, zunne onder 16.38 

zaoterdag 	zundag 

23 24 
november week 47 november 

Aj' mi'j zien, ziej' mien breur ok 

(ik hek stark op mien breur, Munnikeburen) 

2013 



UutDe Ovend van oktober 1978 

Dörpsfeguren 

D'r wodt wel es zegd, d'r is aenlik weinig veraanderd bij vroeger, mar op 
sommige fronten is 't toch wel eenhiel verschil bij destieds. Vroeger haj' van 
die zogenaemde dörpsfeguren, die iederiene kende, meerstal weren 't vri'jge-
zellen die 't vanzels ok wel veur een gedielte van de gemienschop hebben 
mossen en over 't algemien weren 't ok grote kiendervrunden zodat ze wel 
aorig in de belangstelling stonnen. Jene van die dörpsfeguren van Wolvege 
was ongetwiefeld Jolke Timmerman, beter bekend as Zwatte Jolke. 
't Was een oolde oostganger en mit zien pensioentien kon hi'j d'r zeker 
knap van rondkommen, want ik heb wel es zien dat hi'j een dikke potteme-
nee in de buse hadde. Alles wat ze hadden beweerden ze netuurlik ok in de 
kaaste of in de buse, want om et naor een baank te brengen, dat was doe de 
gewoonte nog niet en dat vertrouwden ze ok mar half, een aander hadde d'r 
ok niks mit uut te staon wat af bezatten. Jolke die woonde an de Zulver-
laene in een drie-kaemerhusien, tussen de Keiweg, daor ze doe wel 'de 
ballerstienen' tegen zeden, en 'tplaetsien van mien omke Hendrik, dat daor 
vroeger beter bekend was as de Hoogkaampe. Jolke verschoonde 'm ien 
keer in de veertien daegen, mar dan dee hi'j gien schôôn goed an, nee, dan 
keerde hi'j 't omme en dan kon 't nog es zolange mit! 
't Wasken van de kleren he'k een keer zien, daor had hi'j ok een appatte 
methode veur. Hij legde 't kledingstok goed nat op 'e straote henne, dan had 
hi'j naost 'meen pot mit grune ziepe staon en dan gong hi'j die broek, jasse 
en hemd, wat et mar was, mit de luiwaegen te lief. Beide kaanten kregen een 
goeie beurt en in een emmer mit waeter spoelde hij et dan laeter uut. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Dörpsfeguren (2) 

Hij kwam ienkeer in 'tjaor bij oons te theedrinken, want mien vader was ok 
ofkomstig van de Hoogkaampe en kende Jolke vanzels ok deur en deur. Om 
eerlik te wezen weren we aenlik goed vies van him, zien naeme Zwatte Jolke 
dee hi'j goed ere an. 
Om 't gezicht te wasken daor maekte hi'j gien daegeliks wark van en dan deur 
zien tebaksproemen had hi'j vanzels dat bekende jarrepattien onder de kin 
lopen en dat zal wel zoe'n betien de oorzaeke d'r van west hebben dat we een 
speciaol 'Jolke-koppien' staon hadden dat allienig veur 't locht kwam as Jolke 
in antocht was. We hadden wel es zegd: 'Hi'j zal wel daenken, ze kun daor in 
Ooldelaemer lange mit de koppies toe.' 
In 't begin van de laeste wereldoorlog wol de gemiente de Hoogkaampe kopen 
veur uutbreiding van Wolvege. 't Oolde boerespul van mien omke mos d'r of 
en ok de 'Lange Jammer' waor Jolke in woonde mos mit de grond geliek maekt 
wodden. Tussen haokies, waor 't spul van Hendrik Bakker ston hej' now dat 
speultunegien an de Zulverlaene. Mar mit Zwatte Jolke weren ze aorig 
anklauwd, in et eerste plak wol hi'j d'r niet uut en ten twiede was d'r gieniene 
die oolde huzen ofbreken wol om de waandluzen. 
Burgemeester Maas, de 'toenmalige burgemeester', moet doe zegd hebben: 
'Kwam de dood hem nu maar halen.' Zien woorden zollen al gauw waorhied 
wodden. Want doe ze de oolde man eindelik overhaeld hadden om 't paand te 
verlaoten en ze 'm argens in Wolvege een grote schoonmaektbeurt geven had-
den het die ommekeer bepaold te groot veur 'm west, want binnen de kotste tied 
had Jolke et tiedige veur 't iewige verwisseld en de oolde husies hebben ze nao-
derhaand mit behulpe van de rooie haene mit de grond geliek rnaekt. 

J. Bakker 



Laeste Kertier (maone) 20.28 

maendag 	deensdag 

25 26 
november week 48 november 

(i3 
Ik kan niet langer ontholen 

as tussen de eerpels en de brij 
(slim kot, Buil) 

2013 

woensdag 
	

donderdag 

27 28 
november 	november 

Ei 

De broek op et vethaokien hebben 
(zegd af' te viiie eten hebben; Noordwoolde) 



Puzeltien 

In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: ien strepien is iene 
letter. Bij elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wod-
den. De omschrievings van de in te vullen woorden bin: 

1. mitklinker 	- 

2. mezieknoot 	- - 

3. bitter spul 	- - - 

4. niet kot 	 - - - - 

5. viskersstok 

6. diel van de vinger 

7. van glas 

De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee 
www stel/in gplus. nl  

Jan Schonewille 

Kleine en grote bomen 

Een hiele bekende ridder kwam op een dag bi'j een hiele wieze man in de 
Stellingwarven op bezuuk. 
Zoas zegd: de ridder was hiel beroemd, mar doe hij die wieze man zag en 
ok alle meensken die bi'j him om raod kwammen, vuulde hi'j him almar 
minderweerdiger wodden. Hij vreug an de Stellingwarver: 'Hoe komt dat 
now; veurda'k hier kwam, vuulde ik mij nog poerbest. Mar mitien doe ik 
jow zag begon ik me de hieltied minder te vulen?' 
De Stellingwarver wieze man zee: 'Waacht mar tot vanaovend, dan za'k 
jow et antwoord geven.' 
De hiele dag kwammen d'r alderhaande meensken om de wieze man om 
raod te vraogen. Tegen de aovend, doe d'r gieniene meer was, vreug de rid-
der: 'Wanneer krie'k now et antwoord?' 
Et was volle maone, et locht van de maone scheen over de bomen in de 
tuun. De wieze man zee: 'Kiek naor die twie bomen hier. Die iene grote en 
die kleine d'r naost

'
die now volop in de blossem is. Ze staon aljaoren naost 

mekeer in mien tuun en dat het nog nooit perblemen geven. De kleine boom 
het nog nooit tegen die grote zegd: waoromme vuul ik mij minderweerdig 
naostjow. Die boom is klein en de aandere is groot, mar ik heb nog nooit 
wat over minderweerdighied heurd.' 
De ridder was diepe in de prakkesaosies en zee doe: 'Ze vergelieken heur 
niet mit mekeer.' 
De wieze man zee doe: 'Jow weten et antwoord dus al: ok kleine bomen 
bluuien prachtig as ze heur mar niet mit mekeer vergelieken...' 

Uut: Alderhaande, Marjan van den Berg en Jan Schonewille, Berkoop, 2010 



Zunne op 08.24, zunne onder 16.32 

vn jdag 	zaoterdag 

30 
november week 48 november 

Die broezen d'r reer in omme 
(doen heur wark wild en ongeregeld. 

Ni berkoop, Nl jhooltpae) 

2013 

Eerste Adventszundag 
Wereld Aids Dag 

Feestmaond 

zundag 

1 
december week 48/49 

maendag 

december 

(i3 
D'r wodt een boel vergund brood eten 

(d'r is een protte ofgeunst onder de meensken; 
Nl 7berkoop, Ni 7hooltpae) 



Jan Veldhuizen 

Dielen 

hoe weinig 
af' ok hebben 

hoe klein 
asje bezit 
ok is 

et is nooit 
te min 
om te dielen 

Uut: De wiend blaost ok wel es aandersomme, Jan Veldhuizen, Berkoop, 2010 

UutDe Ovend van december 1972 

Ik had him en hi'j had mij (1) 

Ik hebbe vroeger mit Jan Visser op schoele gaon. In Ni'jhooltpae. En nao de 
tied he'k ok nog mit him in de körfbalklub van Ni'jhooltpae zeten. Mar laeter 
ha'k him uut et oge verleuren en ik wuste hielemaole niet waor hij belaand 
was. Totda'k nog niet zo lange leden es mit iene an de praot kwam, mit wie dat 
wee'k al niet iens meer, en doe wodd' ik geweer, dat Jan Visser now in Hoolt-
woolde woonde. In et husien daor vroeger Middendorp zat. Middendorp was 
de klokkeluder van de Hooltwooldiger karke. Daor woonde Jan Visser now. 
En Jan Visser is muddejaeger. Ik hebbe laestdaegs es een posien bij him zitten 
te praoten. Of aenlik niet te praoten, mar te luusteren. En te genieten. Want as 
zoe'n kerel an 't vertellen raekt over zien zwarfiochten aachter de mudden an, 
bi'j naacht en ontiede, al meer as 35 jaor laank... 
'Ja maot, al meer as vuvendattig j aor. In 't begin van mien trouwen dee 'k et om 
d'r een peer centen bij te verdienen. Dat kon doe best, want wij hebben es een 
jaor had wee'k nog wel, dat wij in iene winter meer as twieduzend gulden vel-
legeld hadden, ik en mien maot. Mar daor mos dan ok wel 't ien en aander veur 
gebeuren. Elke aovend om een ure of achte stroesden we d'r op uut en naachs om 
een ure of driej e kwammen we dan seins weer thuus. En as 't dan es wat tegen zat, 
en d'r vleugje een mudde in de knienekelder, dan mos de schoppe d'r an te passe 
kommen, dan koj' je een oongelok vrotten om him d'r uut te kriegen. Al was 't 
dan zo koold as roet midden in de winter, dan leup je et zwietbi'j de rogge op. 

(Lees veerder op ei volgende blattien 



Ni'je Maone 01.22 

deensdag 	woensdag 

3 2 
december week 49 december 

Oostenregen duurt drie uren of drie daegen 

(Oosterwoolde) 

2013 

Sunderklaosaovend 

donderdag 	vn jdag 

5 6 
december week 49 december 

Wie nat maekt, maekt et ok weer dreuge 

(zegd bi / slecht, regenachtig weer; Donkerbroek) 



Ik had him en hi'j had mi'j (2) 

Zo reer doen wij et tegenwoordig niet meer, heur, mar as 't een betien mit-
weert bin we toch nog wel es een halve naacht op 't spoor. 't Is krek as mit 
visken moej' mar rekenen, aj' d'r ienkeer mit beginnen kuj' d'r niet weer 
mit opholen. Zo gaot et mij mit muddejaegen. 't Hoeft now niet meer om 't 
geld heur. En dan was 't ok niet best maot, want een muddevel geit now niet 
meer as een rieksdaelder. Vroeger beurden we zoe'n dattig, veertig gulden 
veur een goed veilegien. Zestig gulden het et meerste west, wa'k es kregen 
heb veur een mudde, mar dat was d'r dan ok iene as een lieuw! Zoe'n knaop 
he'k ok nog nooit weer vongen. 
En ie beleven elke keer wel wat. Op een aovend wollen wij es over de Kuun-
der naor Katliek en daor omme henne. En doe reden wij bi'j et gele bossien 
langes an de weg naor Mildam. We hadden nog hielemaole nargens gien arg 
in, en doe vul de hond inienen in de locht. As een goeze steuf hi'j deur de 
slootswal en doe heurden wij de mudde ok schatteren. Wi'j smeten de fiets 
henne en d'r op los, vanzels. Et leek een makkelik kerweigien, want de 
mudde was in een waeterpiepien vleugen, onder een hekkedam deur. Wij 
bliede dat we de schoppe niet bruken hoefden. Gauw even een lange garre 
opsneden uut et bossien en doe an 't porken. Mien hond wuste lange al, hoe 
dat seins in zien wark gaot. Dan stoot ik mit 'n stok in zoe'n piepe en dan vligt 
de mudde d'r an de ere kaante uut. Now, en daor staot Banco dan kiaor, hen. 
Mar disse keer gong et aanders. Doe a'k even porkt hadde, kwam de mudde 
d'r wel uut, mar hi'j had de hond eerder in de smiezen, as die him. Veurdat de 
hond him griepen kon, steuf de mudde as de bliksem de piepe weer in. Hi'j 
klausterde over de stok henne, en doe vleug hi'j d'r an mien kaant uut. 

(Lees veerdei- op et volgende blattien) 

Ik had him en hi'j had mi'j (3) 

Hi'j steuf mi'j tussen de bienen en ik knepe vot de kni'jen tegen 
mekere. En doe ha'k him, hi'j zat d'r tussen. Ik greep him bi'j de 
huud, mar doe beet hi'j vanzels drekt toe. Mien maot, die an de ere 
kaante van de hekkedam bi'j de hond ston, raosde: 'Hi'j het hier al 
west, mar hi'j komt d'r niet weer uut!' Ik zegge: 'Jaowel maot, hi'j 
komt d'r wel uut, ik heb him al. Mar ie meugen wel even kommen, 
want hi'j het mi'j 6k!' 
Mien wiesvinger had hi'j in de bek. As 'n knieptange. D'r hadde mi'j 
wel es vaeker een mudde an de knoesten hongen, dat ik wuste wel, 
daj' dan beter niet antrekken kunnen, want ie moe'n niet rekenen dat 
een mudde loslat. En aj' dan toch antrekken, dan maek ie reer wark 
vanzels. Now, mien maot kwam d'r bi'j en die het him de bek eupen-
breuken. Hi'j hadde mi'j goed te pakken had en 't bloedede 
ommeraek. Wel een dag ofviere het me die vinger toekerd as de pest, 
en hi'j wodde ok wel wat dikke. Mar d'r kwam gien zwulleri'je bi'j, 
en och, dan bi'j ' 't ok al gauw weer vergeten, je...' 
Now, dat geleufde ik vot op slag wel, want ik zol 't mi'j niet begrie-
pen kunnen as zoe'n foele muddejaeger as Jan Visser uut 
Hooltwoolde him ofschrikken laoten zol, omdat iene van zien vin-
gers een posien toekerd het! 

Jannes Nijholt 



Preenses Catharina-Amalia (2003) 

14 	
Zunne op 08.33, zunne onder 16.28 

zaoterdag 	zundag 

december week 49 december 

LTY 

Nauw te hikken wezen 
(gauw kwaod wezen,' verspreid) 

Eerste Kertier (maone) 16.12 
	

Dag van de rechten van de meenske 

maendag deensdag 

10 
december december week 50 

AOA 

Hi'j het de kop dikker as de nekke 
(zo dikke is hi /,' Buil, Wolvege) 



UutDe Ovend van oktober 1988 

Bote Stellingwerf 

Zeuventig 
Een boom in de haast, 
die de meerste blaeden 
verleuren het. 
Now mar hopen 
op een laete winter 

Et verschil 
De iene hoolt him stille 
as hij niks te zeggen het. 
De aandere 
praot d'r rustig omme deur. 

Uut De Ovend van augustus 1991 

Verjaorskedo (1) 

Omda'k wel es wat aanders geven wol as een kedobon ha'k op 'e 
verjaordag van omke Rein een flesse berenburg veur him mitneu-
men. Hi'j hadde et bij oons al een peer keer pruufd en et leek me toe 
dat hij et wel lekker vun. Omke Rein bedaankte me hattelik en zette 
de draank in et kassien. Dornmiet zol hij d'r oons wel op trakteren, 
docht ik, mar dat gong niet deur. Doe we de koffie mit gebak aachter 
de knopen hadden, haelde omke Rein een flesse veur 't locht, die al 
half leeg was. Hij schonk oons een jonkien in en laeter nog twie, 
want drieje was zien gebrukelike taks. Et was et draankien da'k al 
jaoren van him kreeg as we op vesite kwammen... 
Een goed halfjaor laeter was ik jaorig en kwammen omke Rein en 
zien vrouw bi'j oons. En wat hadde omke Rein op zien beurt veur me 
mitbrocht? Juust, hoe raod ie 't, ok een flesse berenburg. Die volle 
flesse burg ik op en uut iene, die al anbreuken was, trakteerde ik nao 
de koffie. 
Waoromme weet ik niet, mar doe de vesite al weer naor huus was, 
kwam ik op een ondeugende gedaachte: die flesse berenburg, die 
omke Rein veur me mitbrocht hadde, kon wel es dezelde wezen as 
die ik him geven hadde. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



woensdag 	donderdag 

11 12 
december week 50 december 

De netuur gaot boven de leer 
(de waore aord verloochent him niet, 

ie blieven toch zoaj' binnen; Ni/berkoop,) 

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27 

1 vrijdag 	zaoterdag 

13 14 
december week 50 december 

Et laand is zo vlak as een neute 
(Oolde- en Niflaemer) 

2013 



Verjaorskedo (2) 

Omke Rein was een zunige Pieter, dat wus ik, en ie kwammen netuur-
lik nooit goedkoper an een verjaorskedo. 't Was aorig om de proef op 
de som te nemen, docht ik. Daor nam ik een spelde veur uut et 
ni'jmaantien en kraste een krusien op et etiket van mien verjaorskedo. 
En mit dezelde flesse berenburg in de binderbuse gong ik een halfjaor 
laeter naor de verjaordag van omke Rein. En of ik et ok goed zien 
hadde! Want doe ik weer an de beurt was omjaorig te wezen, kreeg ik 
de flesse mit et krusien weer netties in de hanen drokt. 
As hi'j et op een kopien gooit doe ik dat ok, docht ik, en weer een half 
jaor laeter dee ik etzelde as omke Rein. Zo is de flesse mit et krusien 
een keer of wat henne-en-weer gaon. Mar doe omke Rein, een 
maond nao mien verjaordag weg kwam te raeken, was et mit de 
grappemaekeri'je oflopen. De flesse berenburg mit et krusien was 
now veurgoed in mien bezit. Aenlik ok wel eerlik, docht ik, want ik 
heb him bij slot van zaeke ok betaeld. 
Mar omke Rein was me toch nog te glad of west. Die hadde et kru-
sien wel terdege opmurken en daor op een lieke meniere gebruuk 
van maekt. Want op een goeie dag, doe 'k alliend thuus was en zin 
hadde in een berenburgien, kreeg ik de schrik van mien leven, doe 'k 
de eerste slok uut de flesse mit et krusien nam. Want in plaets van 
berenburg kreeg ik... koolde thee tussen de koezen... 

Bote Stellingwerf 

Weerswiesheden 

As de kri /en op de huj bulten zatten, kreej' vast regen (Oolde- en 
Ni /laemer) 

De kri e in et waeterbad, morgen de wereld nat (Ni hooltpae) 

As de grieze kri je in de uterste toppen van de bomen zitten mit de 
kop naor de wiend dan komt d'r sni7 (Steggerde) 

As d'r een grieze kri ïe op et laand zit, kriegen we gauw winter, 
mit snij (Makkinge) 

As de kri jen boven in de boom zitten, kriegen we snij (Else) 

lene grieze kri je maekt nog gien winter (De Blesse, Peperge) 

Bron: Stellingwarfs Woordeboek 



zundag 	maendag 

15 16 
december week 50/51 december 

Hoe krieg ie et in je harrejasses 
(hoe hael ie et in je heufd; Makkinge) 

2013 

Volle Maone 10.28 

deensdag 	woensdag 

17 18 
december week 51 december 

(i3 
Twie honnen vechten om een bot, 

de dadde gaot d'r mit vot 
(Der Izzerd, Else, Hooltpae) 

2013 



Vfl MUIL 
EleuM:P122nK SPIJK2129 	1fl ne 13001r flUT1fl 

Sjoukje Oosterloo 

Kastgevuul 

Een stokmennigj aoren leden heb ikme op de kastmark in Oberhausen de ogenuut-
keken. Hiel gezellig was et daor mit alderhaande meziek en een hiele hoge 
kastboom vol mit lochies op et plein. Wat daor allemaole wel niet te koop was daor 
ston ik versteld van. Ze maeken daor weer hiele ere dingen as daj' bij oons zien. 
Ik heb me zels doe mit een mooie keerze vereerd. Et was iene mit twie grote 
bloemen, lelies mossen et veurstellen. Jaoren het die keerze bij me te pronk 
staon, mar op een waarme zoemerdag het hij et lotien legd. De mooie bloemen 
hongen hielemaole mit de kop naor beneden te treuren in de veensterbaanke. Et 
was vusen te waarin west in die glundige zunne netuurlik, zo bin ik deur eigen 
schuld mien andaenken an die kastmark kwietraekt. 
Wat me nog meer heugt van die mark, is de gezellighied die d'r was. Alder-
baande lekkers was d'r te koop, zoas wost en vleis, euliebollen en zo wat henne. 
Pattie meensken stonnen mittenneer te praoten om van die hoge staotaofelties. 
Netuurlik onder et genot van een hassebassien of een groot glas bier. Ik heb me 
doe tegoed daon aan sukelaomelk mit rum. Now, dat heb ik weten, et vuulde 
krek as zat mien heufd vol los zaand. Neffens mij was et rum mit sukelao, in 
stee van eersomme. Gelokkig het een pofte eerpel mit krudekeze me weer wat 
bij mien positieven brocht. Tegen de aovend, doe ik mu en voldaon, mit volle 
tassen weer naor et parkeerplak leup, vul mien oge op de zwarvers die daor zat-
ten in de winterkoolde. Slim aj' zo an de kost kommen moeten. D'r zal wis wel 
volk bij wezen dat deur eigen schuld in de onderwal raekt is, mar lichtkaans bin 
d'r ok goenend die buten heur schuld dakloos raekt binnen. 
Ik kreeg zuver medelieden en had ze wel helpen wild, mar daor is gien begin-
nen an. Daor bin de overhiedsinstaansies veur. Doe ik die luden daor klumerig 
in heur sjofele kleren zitten zag te bedelen, was nao een mooie dag van wille en 
lekkere eterij e, mien kastgevuul wel evenpies veer te zuken. 



donderdag 

19 
december week 51 

S, vn jdag 

20 
december 

Gien ruzie om een toppien huj, 
dan doen we de geit mar vot 

(laoten we oons niet drok maeken om kleinigheden; 
t Oosterwoolde) 

2013 

Begin van de winter 18.11 M.E.T 
Zunne op 08.46, zunne onder 16.30 

zaoterdag 	zundag 

21 22 
december 
	

december 

*kli i 

Hunning an de striekstok hebben 
(mooipraoten; Donkerbroek) 

2013 



UutDe Ovend van april 1882 

Lenze (1) 

In et laest van de vieftigerj aoren, begin zestig, hadde ik as boer in de omkrieten van 
Oosterwoolde zoe'n dattien bunder bouwlaaand. De knechten en meiden weren al 
een stok henne van de bedrieven verdwenen. Die gongen now nao de legere schoele 
naor alderhaande streken veur vervolgonderwies. En et iene zit an et aandere 
vaaste: d'r kwammen meer mesienen in et plak van et oolde haandwark. Een melk-
mesiene was d'r dan ok al op mien bedrief en de melkers, de meid en de knecht 
weren vot. Mar op de bouw en de greide was doe nog wark genoeg, dat ik hadde een 
vaaste arbeider. In de drokke tied was d'r wel verlet van zo now en dan een losse 
kracht d'r bi'j. De bieten mossen wieded wodden, de eerpels schoffeld en daor tus-
sendeur de hujjinge. Zokke tieden weej' haost niet waor af eerst of laest wezen 
moeten. Now was ik daor niet zo ongelokkig in. Kiek veur de oorlog hadde ik een 
ni'je buurman kregen. Hij hadde de schaopies aorig op et dreuge. De zeune 
trouwde en huurde et plaetsien van een bunder of zesse van him en hi'j kwam naost 
mij te wonen, een ofwaeteringssloot tussen oons in. Hi'j woonde in een oold arbei-
dershusien mit een goeie halve bunder laand. In et aachterhuus was een donker 
stallegien, daor hi'j twie koenen stallen kon. Ze kwammen nooit van de stal, dat et 
was de hieltied stalvoeren. En mien buurman mar mij en enjarren. Ik zie him nog 
bi'j de sloot mit een kroje half vol stront enjarre, waor hi'j dan slootswaeter deur 
schepte om et verbranen in de zommer tegen te gaon. Primitief? Ja wis, mar hi'j ver-
diende d'r een stok henne de kost mit. En as ik hulpe neudig hadde, gong ik mar 
effen over de sloot en dan was Lenze, zo za'k him mar numen, d'r zomar. Hij wus 
percies, wat d'r bi'j mij an de haand was en vaeke kwam hi'j uut himzels al over de 
sloot, bi'jveurbeeld as de bieten neudig wieded wodden mossen of as et huj, dat in 
kleine opperties op et laand ston, uut mekeeer over et laand spreided wodden mos. 
Of mit hujmennen; hi'j wus percies, wanneer as hi'j neudig was. En d'r was nog een 
kleine boer op 'e buurt, die een daghure d'r bij wel paste. Zo gong dat doe nog, mar 
de veraandering zat al in de locht. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 

Lenze (2) 

Lenze was in de regel al veur oons op de bouw en hadde al een riegel wieded. Mar hi'j kwam 
van et aachteraende naor veuren, doe wij d'r weren. 'Toegelieke an et aende,' zee hij dan, 
'dat warkt et plezierigste. En et vlogst ok, boer,' gnees hij tegen mij. 'lej e mar veurop,' zee 
ik tegen Lenze, 'dan ik, en daor aachter de beide aanderen.' Dat was best. 'Dan heb ik ok 
nog wat praot,' zee Lenze. Dejasse uut, een peer oolde stokken zakkegoed om de kni'jen 
en dan kon et wieden mar beginnen. Et was een ientonig wark, en wij wodden zo stief as 
een deure. As et wat opschieten wol, konnen wij een rondgang doen, veurdat de vrouw mit 
de koffie kwam. En dan wollen wij ok wel effen laankuut op 'e wenakker liggen. 
Lenze kon ofgrieselik hadde wieden. Ik kon, al scheurde ik nog zo, him nooit bi'jholen. 
Dan was oons kontakt vot en et praot ok. Dan dee Lenze vlogge effen een stokkien riegel 
van mi'j d'r bi'j en dan wa'k weer bi'j him en konnen we weer praoten over van alles en 
nog wat, over poletiek en godsdienst, over de karke en de Biebel en al zo wat henne. Hij 
was geriffermeerd en ikke niet, mar dat het nooit van invloed west op oonze verholing. 
Hij hadde aanders gien onderwies had as de legere schoele en de laeste twie jaor ok nog 
mar alliend winters. Zommers gong hi'j vaeke mit zien heit en een peer bruurs naor de 
boer om d'r wat bi'j te verdienen. Mar hi'j hadde een angeboren wieshied, gaf zien ogen 
goed de kost, hadde zin veur humor en hij hadde een gezond verstaand. En dat bruukte 
hi'j ok bi'j alles wat hi'j dee. Deur zien overleg en zien uterste zunighied hadde hi'j et 
van niks tot an kleine boer toe brocht. En mit hulpe van zien vrouw, die heur in et eerst-
an veur een groot pat mit heur peer koenen redde, verdiende hi'j d'r zoveule bi'j, dat ze 
daor haost van bestaon konnen en op et laest een groter stee huurden. En de hieltied bi'j 
een aander warken mit mar ien doel veur ogen: op den duur et stee kopen. En dat lokte 
him, deur overleg en zunighied. lene van zien uutspraoken was: 'Ie weten niet, hoeveule 
een meenske d'r wel deurbrengen kan, mar ie weten ok niet half mit hoe 'n klein betien 
as hi'j toe kan.' Hij hadde veule meer van dit soort uutspraoken, die in oonze femilie 
nog de hieltied bruukt wodden. In de regel zat d'r een goeie kern van waorhied in. Een 
veurbeeld: doe wi 'j an et bietewieden weren, zag ik dat Lenze in zien riegel een krodde-
stael over de kop zien hadde. Ik zee: 'Lenze, wo'njow ogen minder?' en ik wees him op 
et stokkien ontuug. Lenze keek es wat schuin aachteromme en wiedede doe rustig wie-
der. Tegen mij zee hi'j: 'D'r is gien oorlog zo groot, of d'r blift wel een soldaot over.' 
Mar op 'e weerommereize rnaekte hi'j nog wel even kotte metten dit die soldaaot. 

(Lees veerder op et volgende blattien) 



Kastaovend 

maendag 
	

deensdag 

23 24 
december week 52 december 

't Gaot net zo vlogge as een strontvliege om kasttied 
(et schöt niet op; Makkinge, Ni /hooltpae) 

IC) 	 2013 

Eerste Kastdag 	 Twiede Kastdag 
Laeste Kertier (maone) 14.48 

woensdag donderdag 

25 26 
december week 52 december 

Hij was zo kwaod as een kalkoense haene 
(Oolde- en Ni '/laemer) 



Lenze (3) 

Hasems mossen we konsumptie-eerpels ofleveren. In de oorlog konnen ze alles bru-
ken; as et mar op een eeerpel leek. Mar now mos et zo en niet aanders. Boven maot 20 
of 28 en goeie gladde en geve eerpels. We hadden ze in een gat zitten op et aende van 
de bouw, stro of eerpellof d'r op. Tegen de winter kwam daor nog een flinke laoge 
grond over henne. Die eerpels mossen opschept en op de z.n. sorteertaofel gooid wod-
den. Dat gaot now allemaole massinaol, mar dat was bi'j oons haandwark. Die 
sorteertaofel leup schuin of, was een goeie meter bried, en an et lege aende hong an 
een peer haoken of spiekers een zak, daor honderd pond in mos en waor een man bi'j 
ston om de zak eupen te holen en as hij vol was, op de baskule of te wegen en dichte 
te kneuppen. Et kwam sekuur, dat an elke kaante van de taofel stonnen twie man te 
sorteren, dat de opschepper kon mar deurwarken. Lenze ston krek boven de wiend an 
mien kaante, et piepien an, zoas de hieltied. Et piepien was nooit koold. Ik kreeg de 
walm van zien goedkope tebak de hieltied in de neuze. Daor kreeg ik in et laest et 
nocht of. Ik proestte es en zee: 'Lenze, zal ikjow es wat zeggen: ie moe'n van de alder-
beste tebak roken en aovens een goeie segare. Et mag jow ommes wel beuren. En dan 
plaog ie een aander ok niet mitjow huttiestebak.' Hij keek mij wat smeelsk an en 
zee: 'Ie bin een minne raodgever, boer. Juust deur mien zunighied bin 'k zo wied kom-
men, En docht ie, dat ik now nog veraanderen zol?' Now, daor hadde ik niet veule 
hoop meer op, mar ik zee toch: 'Lenze, ie hebben de schaopies now aorig op et dreuge. 
Now et niet meer neudig is, wo'kjow zo wies hebben daj' opjow oolde dag nog wat 
van jow centen genieten zullen. Et geld is rond, Lenze, et moet rollen.' 'Boer,' lachte 
Lenze, 'ie hebben een goed verstaand, mar ie bruken et verkeerd. 't Geld moet rollen, 
zegje. Dat is ok zo, mar ie moe'n d'r de hieltied omme daenken, dat et op je toe rolt.' 
Die keunst hadde hij zien hiele leven toepast en mit risseltaot. Ik mos om die uut-
spraoke lachen, mar ik hadde d'r drekt gien antwoord op. Ik mompelde nog al zowat, 
dat et laeste hemd gien buse het. Mar daor gaf Lenze gien antwoord op. Hi'j hadde 
mi'j zien meniere van leven in een peer woorden dudelik maekt. 

H. Vondeling 

'Swarovski' 

Staorig schoeven schotsen 
tegen de rogge van de starke diek 

Grieze basaitstiender 
heinen grote stokken glaanzend ies 

Et is deui weer, mar 
een vloer van tien daegen 

wil him niet zomar breken laoten 

Duzenden kristallen 
verwonderen et toestroomde volk 

Now 
de zunne deur de wolkens prikt, 

ligt d'r een diamaant van Swarovski 
veur et oolde Hindeloopen... 

Harmen Houtman, n.a.v. al dat ies in feberwaori 2012 



Onneuzele Kiender (r.k.) 

Zunne op 08.48, zunne onder 16.34 

S,. 1 vn jaag 

27 
december week 52 

zaoterdag 

28 
december 

k 4,14 

Die het ok wat van Jan de knecht pruufd 
(zij is in verwachting; Der Izzerd) 

2013 

zundag 	maendag 

29 30 
december week 52/1 december 

Hi'j gaot kot om de hoeke 
(is slim direkt, zegt waor et op staot; Wolvege) 

2013 



Sjoukje Oosterloo 

Ni'jjaorsgedaachte 

Onder et nuttigen van de neudige euliebollen en appelflappen scharrelen we 
weer over de drumpel naor et ni'je jaor. De iene dot et rustig an, wiels een eer 
mit et neudige kebaol dat de kwaoie geesten verdrieven moet, et ni'je jaor 
ingaot. 
Hier en daor wodt een illegaal vuurtien stookt, en de kruutdaampen van et vuur-
wark kuwwe allemaole riekelik opsnoeven. Gezond of niet, daor staon we in 
ooldejaorsnaacht niet bij stille. 
Een stokmennig daegen laeter ziej' hier en daor op de stoepe nog resten liggen 
van de vuurwarkwille, al moet ik toegeven dat de meerste bewoners heur stoe-
pien altied aorig schone vegen. En a'k dan weer tot de odder van de dag kom, 
vraog ik me of waor as veur mij die odder van de dag aenliks uut bestaot. Stao 
ik d'r wel bij stille wat et inhoolt veur mien daegelikse leven? Mien vri'jhied 
van iedere dag? Dat dr daegs meer as genoeg brood op de plaanke is? Bin ik me 
dr wel van bewust, dat de ruumte die ik hebbe om te zeggen, daenken en te 
schrieven wat ik wil, zoks niet veur iederiene votlegd is? Dat ik mien geleuf 
belieden mag zonder d'r op anvalen te wodden? 
Bedaenk ik wel es in wat veur beveurrechte pesisie ik leef, wiels eren as ze heur 
miening pebliekelik geven, dr veur in et gevang raeken? 
Mien odder van de dag geft me alle ruumte om te doen en te laoten wat ik wil. 
En daor bin ik slim daankber veur. An et begin van een fris ni'j jaor stroomt dat 
daankbere gevuul zo mar bij me binnen. Ik hope dak dat gevuul alle daegen 
van et nijejaor vaasteholen mag, Ok al bin dr ere berichten die me dat gevuul 
ontfokselen willen en me op een dweelspoor perberen te brengen. 

Jan Veldhuizen 

Voegeivlocht 

et leven 
broest an alle kaanten 
om mij henne 

ikperbeer 
om et te volgen 
d'r an mit te doen 
bij te blieven 

mar et gaot zo vlogge 

as een voegelviocht 

wat gister nog ni j was 
is vandaege al oold 

hoe moe 'k 
dat allemaol 
bijholen 

Uut: De wiend blaast ok wel es aandersomme, Jan Veldhuizen, Berkoop, 2010 



Ooldejaorsaovend 
	

Nijaorsdag 

deensdag 	woensdag 

31 '1 
december week 1 jannewaori 

Leg d'r es an, leg d'r es an, hiete melk en waarme Jan 
(wodde vroeger zegd bi / schaetswedstrieden, 

toertochten en zo, Oolde- en Ni laemer) 

2 1312014 

Weerswiesheden 

Komt d'r gien vost injannewaori, zet dan de wolle in meert mar 
klaor (Berkoop) 

Schient de zunne mit ni:jjaor helder en klaor, dan zal et wodden 
een goed bitejaor (Berkoop) 

Wat et weer ok wodden zal in 2014, wij weenskenjim allemaole een 
hiel goed ni'jjaor toe! Mit op zien tied flink wat zunne, now en dan 
een betien regen, en niet te vule mist, iezel, sni'j en vost... 

We sluten ofmit de volgende Stellingwarver wieshied, die ooit opte-
kend wodde in Munnikeburen: Veur een haeze en een slakke is et op 
dezelde dag ni ljaor (haostig wezen levert zelden wat op). 


