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DE OVENDO
meert

1973.

le jg. no. 3
'We Ovend" is een uutgifte. van de Steliingwarver
Schrieversronte en verschien,t ien keer in et
vorrels jaor. Adm. Johan Veenstra, Binderweg 3,
Ni'jeholtpae, Red. Henk Bloemhof'f, Boverweg 15a,
Ni'jberkoop.

Lezersvolk,
De meitied kont weer an, et begint allegeer
weer wat uut te spruten, en ok de Schrieversronte lat weer een blattien uutkommen: de dadde
ovend al weer.
Et jassien van de veurige "Ovend" was een
betien sletel. Wi'j hebben d'r een ni'j jassien
veur kocht, mit ok nog wat meerkleur d'r in:
een ni'j drokt omslag0 Dat kan aj' een klein
betjen roemer inde centeraosie te zitten kornrnen.
As wi'j nog wat-meérieden kriegen, kan doukies
ok et binderwark noges hielémabie drokt wodden,
of, om de vergelieking nog even deur te zetten,
ok de boverkleren en et ondergoéd. Help le ok
mit, nog een riegel leden te kriegen? Toch was
die omsiag van dë veurige "Ovend" nog zo gek
niet, want d'r lopt vandaege an de daghiel
wat yolk omme in sleetse spiekerbroeken, en dat
aliegeer onder de viagge van "progressief".
Now meensken, dat was veur disse keer
genoeg over oolde tieden en ni'jjaorskoeken...00.
wi'j zollen -zo zeggen: lee.s mar es wieder in
disse "Ovend".
Stuurgroep .Stellingwarfs.:
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Is dt schrikken...
Een boer uut Langedieke,
Een naeme nuum ik niet,
Deed aovens nog de ronte,
As hi'j ok nogwat ziet.,
Al lange struund.' een. Jiatte
Bi'j him deu.r It haeve.rlaand,
Die jaegde,op dehaezen,
Op knienen en fazaant.
Aj' dat geiodden laoten
Is -'t"aendeniet in ziôht0'
Dus bert bi'j op de katte,
't Geweer dat hitj al richt.
In ienend, ja daor is hi 'j,
Mient grif dat hi'j him ziet,
Lopt deur dë gr5ppe naor aachter,
Ontkommen. zal hi'j niet.
Now mag hi'j niet meer th-eutelen,'
Snelhied is It wat him dot.
Hi.Lj schE5t ....... en- dat klinkt hadde
Et goed gemikte schot
Mit nest daor uut de haever
Een peertien, wit van schrik.
Ze. maeken dat ze vot kommen
Guimen de boer giën blik.
Die gaot voldaon nàor huus toe.
Dat was een goeie leer!
In de haever komt now vaaste
Glen, vri"jend peertien weer!
H. Rooks-Veenstra.
JAN GRUPPE
Argens op ien van de mooiste plakkies van
Wolvege woont de oolde Jan Gruppe, in een
wit husien mit 'n.zwatte veurdeure en een
rooie drumpel. De meensken hebben him nooit
aanders kent as JAN. De pette een betien
schieve op 't heufd, een grieze strepies
broek an en de piepe/argens in iene van de
mondhoeken hangen, Jan Gruppe het in zien
leven wel zo 't ien en aander mitmaekt,
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en iene van die kleine veurvaliegies uuut et
daegelikse leven 'wilk jim niet ontholen.
Gruppe was nog al vat rond in de rogge, dat
had hi'j daenk* opdaon van et spitten en greven,
vat hi'j een groot diel van zien leven daon hadde.
Miss chien ok daoromme was Jan niks te viogge
meer op 'e bienen. As hi 'j et dörp in rrios veur
een kleinboschoppien had hi'j pattietoeren wel
aanderhalf ure neudig om 1nne en weeromrne te
lopen0 Mar Jan had de tied en hi'j redde him
wel Ze konnen zeggen vat ze van him zeggen
wollen, d'r was gien iene, die 'm ooit hulpen
hadde en ze hadden him ok nooit jaanken heurd
om 't len of aander0
De laeste tied wodde Jan liekewel een betien
kribbig, omdat hi'j nog al vaeke es plaogd wodde
deur een stellegien opscheuten schoele jongen,
van die heidhaftige lmaopen, weej wel, as ze
mar mit een koppeltien binnen. Ze hadden Jan al
twie keer to pakken had mit "beursientrekker",
daj' m rriisschien ok wel kennen zullen. De
laeste keer was Jan hatstikke lelk wodden. Hi'j
was even de Pieterslaene op en daele west en
gong veur zien koppien thee weer op huus an.
Doe zag hi'j in ienend onder de hede een nog
1iappe piepe liggen. "Now", dochte Jan, "da's
krek walk neudig bin, want dat ding da'k now hebbe
is hieleniaole ofkauwd. Hi'j graaide mit zien
bonkige hanen naor dat brune ding, en mit dat
floep I....
hi 'j dat dee, zwabberde 't piepien..
onder de hede,.... Vuuf gniezende kwaojongeskoppen
stakkèn boven de hede uuten vat oolde Jan doe
allemaolezegd het, za'k hier mar niet daelechrieven. Mar dat et glen vleiende woorties
weren, dat ken 'k je wl zeggen!
Now was Jan hielemaole niet een kerel om et daor
zomar bjJ zitten te iaoten. Stel je'veur,hi'j
zol him daor daor even deur die kwasten veur
schut zetten laoten. Ha'j 13'ek docht, dan konnen
.z.e Janne glen Gruppe nog lange niet!
0000
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Die rotjongen zollen hèur streken as een
boemerang weeronebetaeld kriegen, wat
dochten ze wel niet!
De schoele kwam uut. De schoeljongen
steuven et hekke uut mit ! stok lawaai van
hier tot gunter0 1k daenke dat ze vekaansie
kregen hadden, want d 'r zwee fden 'n peer mit
een bloempot omme • De jongen hadden overal
de gek mit, en iedèriene, die ze tegen
kwaminen, kreeg wel een opmarking, rnooi en
mal0
"Hei", raosde d 'r in enen iene, know
rnoej' es kieken wat daor onder de hede leit,
een vrouwebroek zonder piepen, een slippien!
iTie zol dat wegsleept hebben? Hei, Homme,
• trek Ic et es an, et pest jow vast wel om je
dikke lief!"
Homrne leup wel een betien rood an, mar
hi'j dochte "1k doe 't! jut dat hi'j dat
ding griepen zol, floepte et as een haeze
onder de hede en et was as sni 'j veur de zunne
• verdwenen0. An do ere kaant van de hede kwam
dIr eerst een pette hoven uut, doe een peer
gleensterende ogles en doe een piepe. De
jongen keken rnekeer es an en ze wusten op dat
moment rdet goed rneer wat ze doen m.Qssen.
Dc oolde Gruppe pakte zien piepe uut de nond
en begon veniendig •te gniezen, dat et de
.jongen mar beter leek om d'ras de donder van
deur te gaon
Ze keken nog es aathteromme, en doe zaggen
ze Jan Gruppe tevreden votstappen, et vrouwludenslippien as een overwinningsvlagge in de
hanen!
Fre 11estlnk.
Ni'jmoods,...
Een dichtertien uut Spangehoeke
-14i'j donkt een hiele toekeZe laest "Dat rie:en VOik, is uut de tied!
Alliend gevuul, en rneer Ok niet!
Eers wodt et zo gauw T zoe k e tt!
Hen-1z Bloernhoff.
-

Een aovend in Else (en nog
Kort ledén weren d.'j in Else, bi'j een iitvoering van de zang en raeziek. Omdat et kefeë
ofbraanci is, wat o:i meer dan lene reden een
hiel gemis is veur zoe'n streek, wodde et
hullen in de karke. En jim kun et geloven of
niet, et was d'r omr:ieraek drok, 1k mag wel
zeggen: stampvol. Een peer vrouwluden hadden
de boel iiat optuugd mit bloemstokkies, dat et
dee allegeer slim fleurig an.
"Zanglust" is mar eon klein ploegien, mar et
gong heur ommeraek goed of. Ze hadden een betien
hulpe 1egen uut Roden, Norg en I'Testervelde, van
eon peer zusterverienings. Ze bin daor in Else
bi'j de Drentse Bond, en de Drenten gaon nogal
Slim prat op hour "naoberplichten".
Tat viij to heuren kregen,was oi, in len
woord geweldig. VTilt Post had dtr 'wel ore van.
En dan die beide zusters van him, een twieling,
nieraokel.
De meziek kon d'r ok wat van, och mien
jonge ot daevcrde dour de karke. En dat gebouwrien is niot zoveule lewaai wend, Plezierig is et
dat ze wat jong spul op anwas hebben, zeg mar
van eigen kweek. En die heginnen et al mooi te
leren, Deurzetter!
Tat oons slim plezierig and.ee., was dat deur
veurzitter Betten van de rneziek nog et ien en
aander zegt wodde in et Stellingwarfs. Kiek, dat
vienen -uj 'j no: inooi, Bat dot j e wat ! Ic bin
ornes onder mekere, en waorom zuj dan je eigen
tael niet bruken?!
En now wi 'j et dan toch over die tael hebben, wL'j bin ccii tied loden hegonnen om een stoicmennig meonsken in Else te vraogon, as ze oons
:aelpen willen mit et in meka.ander spiekeren van
can yoordeboek (of lieste).
B±J sommigei-i bin wi'j al west mit de baandrekorder, dat wi'j hebben al eon protte woorden.
Et zal,moejt mar rekenen, wel een peer
jaor duren, veur alles klaor is, mar dat geft
niet zo veule, et veurnaemste is dat er wat
gebeurt.
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wi' j vienen,L...:dat wLj iieiar.zien j're.iigen,
dat oonze• tael zo. mar verl:euren .gaot. En e:t is
ko
dag- . :Oonze bes:te "melkkoenen", de
oolderen, kniep.en d'r et eerste tussen i.iut...
Ii'j then dit as een soorte van "hobby",:
dus zo mar veur de. aoriieid. Tie. wodden d'r.ok
niet veur betaeld. Now lop.t dat henne en we.er
reizen nog :al aorig in de.pepieren, aJ'm
begriepen walk bec1oel. Ui'j. zulle'n over opzet
en uutwarking nog:wel es.een kicker of wat
praoten moeten.
.
.:.
D'r is :.vanuut oo.nze groep.. nog. een ploe,g
doende in de Stellingwarven, in de buurt van
Vinicee, .
Een man, :uaor we huipe van hebben, is
Dr. Entjes van etNedersaksisch Instituut
uut Grunningen. Die het zowat al vaeker daon.
Afi Jn 9 Jim we ten now weer es even, wat
d'r zoal.gebeurt. t'Ii'J hebben d'r slim veul
piezier van, want hehalve dat we prachtig
inoo.ie'. woorden heuren, heuren we Ok nog
prachtig moole verhaelen op disse meniere.
Jimheuren d'r nog wel es van, 1k zol zeggen
eerst et bestemar weer, heur!
Roelf J. Oosterhof,
INV[JL-SPULLEGIEN.
Harm Houtman-wie kent him nog niet tait zoe'n
betien al.ié b'laeden die hier ID±'J omme verschienen- leerliig verpLeger in It
1TIOS_k6rfballér1jt om even mit him in de
kunde te kommn, áj' him nog niet .kennenmaekte veur oons een invuispullegien. Niet
muuilik...0perbeer es:
1. Niet jong. 2.• 1kleindiertien. 3. niet
hier, mar,..., 4. bevel. 5. plak in 0.
Stellingwarf. 6. veurzetsel, 7,..., niet begruuid. C. telwoord. .9. plak waor stoveri'je
verbouwd wodt. .10. gedielte. 11., waeterbiest.
12. vorreIs,
.
. ...
.
.
-oplossing op de bl:adziede die dan. iomt-.
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Oplossing
1. OOLD
2. NOES
3. DAOR
4 0 STAO

5. ELSE
VEUR
KAEL
8 • IENE

6.
7.

9. TUtJN
10. STOK
JTE
11
120 K1'IAT.

Et sni Ijkiokkien
Veur et huus, in It tunegien,
Niet groter as een vlokkien,
Ston et mooie, trotse snijk1okkien,
In de litjte van een no11e dune gien.
Daor ston et dan, hiel eigenwies,
Glen wonder, et was nog mar allienig,
Mar och, de ere dag weren d'r al tiene,
Dat wodde him toch te gries.
Eerst ston et wel wat reer te kieken,
t 1as him eigenlik mar -min naor et zin
Et was niet meer allienig zo as in It begin,
Mar, dat leut et niet blieken.
0

Et dochto. de eren bin mooi heur,
1k bin al hao s t kap ot,
En mien mooie kleur is ok al vot,
Weej' wat, ik gao d'r vandeur!
En aj ' now et ere jaor weer kieken gaon,
Jeet veur It huus in 't tunegien,
n de li'jte van dat zela.e moliedunegien,
:an ziej' et weer mit frisse kleur staon!
Cobie Stoker.
• Tee t ie now n6g nie t waj' heur of him op
de jaordag geven zullen?? Moen wi'j je even
helper.? EEN HAANDVOL SPEULGOED, DE OOLDE
P00K, DE OVEND .... .. et .lidmaotschop van de
Stellingwarver Schri ever sronte....
0
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1k as

hond.0..

flc as
1k zwaarf tieden op 'e wegen
1kas hond.00000QO
Koni Jim nogal es tegen
Jim redden ok niks op
Gruunteblikkies en plestiek
in 'e baarms en op 'e diek0
1k schudde vaeke mien kop.
1kas hond.00•00.0
1k rock alle uutlaotgassen
1kas
1k zeg Jim beter on te passen0
Dc as
Marke dat Jim diereiiefde verzwakt0
iant
1k as hond
ITor zommers de auto uutkwakt.0000
1kas
1k daank mien baos flog even,
1kas
Z e g hi'J het mien iv, eensken hier
Dade schreven. .
hond..0..00

hond0000000.

hond0.00000

hond00000009

hond.000..00

Harm 1-loutman
KOI IE OK? ?
praotmiddag? Leden van de Stuurgroep
Op
Ste11ingarfs zuilen een overzicht geven van de
aktiviteiten en dr. Hendrik Eintjes van et Nedersaksisch Instituut zal een inleiding holen over
Et wodt holen in
"Schrieven in de Streektael
de Eupenbaore i3iebeltheek, in Oosterv:oolde, en
et begint daor om twie ure0 Alliend de koffie is
n--Let ommenocht lederiene is weikom!!
Veur oonze leden is dit;even Van be1ang jo et liekt
oons op zoe'n algerniene iiLddagniet good toe, om
dâor ck oons riego1eicnt dour to praoten en oons
financieel ovorzicht op do boddon to brongen.
W±'J zuilon disso dingen do volgonde kecr In de
Ovend zetten, en Jim kun dan hierop reageren.
oonze
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Ere onderwarpen leken oons veul belangrieker.
Wi'j weren eerst van doel, om d'r een dag
van te maeken, mar dat is vanzels veur verscheiden leden een bezwaor. Daorom moeten de
belangriekste dingen in iene middag an de
od-der komrnen Veur de meensken die niet zo
vroeg naor huus hoeven, kan et vanzels een
idee wezen on nao de praotmiddag in len of
aandere harbarge nog even deur te praoten!
Dc Stuurgroepers.
OOLDEHOLTPAE.
I4oet een goed plakkien wezen om te wonen. Bat
zoil alliend al zeggen om et boekien wat as ze
daor lestdaegs op de werelci brocht hebben4
"tlnforinatie Gids Oldeholtpade" hiet et grune
boekien officieel0 Et is een uutgifte van
Plaatselijk Belang. Geert Lantinga het et
schreven9 En die het d'r -I-liel wat van rnaekt,
dat is zeker0 Et is elgenlik veul meer as een
inforrnatiegids at geft bit jglieks ok stokkies over "streekgeschiedenis, volksaard,
karakter, streektaal, en kerkelijke gezindte"0
Keurig verzorgd en slim de muuite weerd0
Lantinga het hier goed wark levert en elk die
dit boekien leest zal et mit mi'j iens wezen:
et zol mooi wezen as disse man mit dit soorte
wark deur gaot Ok al om nicer belangstelling
veur oonze contrainen te kriegen. In et naoschrift stelt Lantinga dat disse gids "niet
pretendeert volledig te zijn"0 Glen bezwaor
in dit geval; de opzet van et boek is dudelik
eers as et bock over "Oldeberko" (uutg±fte
van de Fryske Akademy/Coop0 Veurschotbaank)
daor het men een riegel van deskundigen op
verschillende gebie den vraogd om mit te warken
1.rat vanzels mit een eer doe], en ere opzet as die
van Lantinga, een prachtig resultaot geven het
Et is te hopen dat et boekien over Ooldeholtpae
niet et ienigste blift van Lantinga0 Wat de
streekvultuur angaot, !blift d'r nog hiel wat
over om uut te pluzent
1-1enk Bloemhoff0
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S.O.S.S.O.S.S.O.S.
Grote koppen in de kraanten. Wat is dtr now, weer
te redden? a, d'r mos wat daon wodden, doe as
wi'j veurig jaor meitied.gien zendtied meer kregen
van de programmeraod van de Fryske Utstiring. W±'J
bin doe es de Provinciale:: Bi.blio the ek binnenstapt
en hebben daor. de omroepwet er es op nao pluusd0
D'r was ien stokk±en b±'j dat oons iap in de 1aom
te passe kwam.Art. 47b"Nadere regelen betrefTende
de regionale ornroep kunnen,de Omroepraacl ende
Stichting (n.o0s.) gehoord, bij algemene maatreg:el
van bestuur worden yastgesteld. Bij deze algemene
maatregel van bestuur kan,per gewest, streek o'stad
eenrepresentatieve culturele ins telling zendtijd
aan
worden toegewezen voor het uitzenden van door deze
instelling voorbereide ensamengestelde regionale
programma 's. Die "representatieve culturele instelling" is now de Stellingwarver Omroep Stichting an et wodden. D±sse stichting is in meert
opricht en de leden van et bestuur bin: H.Bloemhoff,veurzitter; Mr0ohsde Jager, siktaoris;
Winters, ponghoolder J. Nijholt en J. Betten,
leden.
Et doe van de stichting is om mit radio-en tillevisie-uutzendirxgen et maotschoppelike en culturele
leven van dienst te wezen en te stimuleren en
veural et bruken van de streektael Stellingwarfs
in et maotschoppeiik- en gezinsleven in staand. 1e
holen. Wi 'j hebben as waarkgebied dan Ok niet allienig Oost- en West stellingwarf neumen, mar et
hide gebied waor neffens de taelgeleerden et
S tell ingwarfs spreuken wodt. Dit bin de gemienten
Breederwiede, Diever, Dwingel, Haovelte, Meppel,
Ni 'j evene, Oos tstellingwarf, Rune, Runerw old,
Smilde, Stienwiek, Vledder, Weststellingwarf en
les selham.
J0

Oons doel is om zoveule meugelik meensken bi'j de
S.O.S. te betrekken. Mar een stichting kent glen
leden, daororn is dl --,- een Raod van Bitjstaand, die
as vormd wodt uut leden van een veriening. Van
disse veriening kan lederlene lid wodden, zowel
particulieren as dörpsbelangen, bonden van plattelaandsvrouwen en aandere instellingen.
-13-

T±tj willen dus echteefl omroep hebbenvän de
rieen-sken zels: as d'r in et len of aandere
dörp een zwembad kommen moet, is de omroep
n.iet allienig neuclig bi'j de eupening, mar ze
ioet de aksies on, geld te kriegen oidersteunen
deur uutzendingen. Dit numen de Engelsen
In dienst van de
"community-service
gemienschop zollen wi'j zegen kunnen.
Binnen wi 'j dan vervangers veur Hilversum en
Bussem? Nee, in glen gevaleñ dat willen wi'j
ok niet wodden0 Mar aj' vanuut len punt et
hiele laand bestrieken willen, kuj' niet
praoten over et zwembad of et dörpshuus in
Viedder.
Dc poletiek van et laand is veur Hilversum
wi 'j binnen er veur et kont akt mit de ge rnienteraoden.
Et kan nog wel even duren veurdat de eerste
uutzending de loeht in gaot, mar er komt
doukies al ruumte op de F.M. baand, men kan
noolt weten, mar dan zal er ok geld loskommen
moeten!
Jan Betten.
BAORD O
Een baord -dat zegt men altemetMoet 't teken van geleerdheid wezen.
Zoe 'n iene. is verstaandig jong,
En wies en slim belezen!
Mar...vraog ie ?t:mi?j? 1k twiefel toph!
En zet een uutroepteken!
Docht Ic dat 1k dt oold bok van Klao.s
Tot de perfesters reken??
Henk Bloemhoff.
(naor een oold riempien van Jonker Jan van
der Noot),

ET I-LARBARGESPUL.
Op uu tneudi ging van de, redakteur van dit blad, die
graeg..w:a. meerrrieensken en ct schrieven hebben wil,
bin ikin de penne kiommen. en zal now perberen
jim e.tienen aander over et harbargespul te vertellen;. Etharbargespul, dat zoas jim allemaole
miss c-hi en wel we ten een aander woord is veur
kabaret -kabaret is professionele ].±terairmuzikale theaterkleinkeunst in een intierne omgeving veur een intelligent publiek. Ja, ja, zo
staot et in deboeken- begon as ik mi'j niet verzin in september veurig jaor mit de rippetisies.
1k wil jim daor niet al te. veul over vertellen,
allienig dat et niet altied even.gesmeerd leup,
mar deur wat schoeveri'je van regisseur Jannes
Nijholt kregen we et toch aorig veur mëkere Dc
grootste stunt in de tie-den van de veurbereidings
haelde Jannes een goeie weke veur de primire
in Oosterwoolde uut Et leup all emaol nog niet
al -ejéd lieke best zaek je vertellen, dat wi'j
zaggen et in Oosterwoolde nog niet zo zitten.
Toch zee Jannes doodgemoedereerd, dat wi'j
rnekaander in Oosterwoolde wel weer zien zollen,
en dat wi 'j de boel nog mar es go cci deurnernen
mossen. Now, doe zullen de meersten van oons
wel even een peer rere dingen bi 'j mekere docht
hebben. tü'j hadden :.-,ins-bens nag een rippetisie
hebben roeten, dochten wi'j, mar Jannes dochte
aanders en zo gebeurde et. Now meensken, 1k kan
jim wel zeggen dat mien hatte mi'j reer in de
ribbekaaste te keer gong, doe wi'j daor op 'e
plaanken stonnen. Meensken, meensken, wat kujt
dan toch zenuwachtig wezen. Gelokkig leup et
eerste bedrief aorig gesmeerd, en wi'j kregen
de moed te pakken. Ok et twiede bedrief began
meraokels best, zo goed zels, dat w--''j begonnen te improvi seren Spietig genoeg begon daordeur iene van de speulders te lachen, krek doe
hi'j een slokkien kejak nemen zol.
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Now, jim begriepen netuur.lik dat de eren
et doe Ok niet meer hadden, mit et gevoig
dat de kejak deur oons gesnoef en gepr.oest
riékelik over de taofel vleug. Now en doe
die uutvoering in Ni'jberkoop. Doe hebben
wi'j ok een wille had0 Et was mar goed .dat
wi'j nao alle kejak die we in et stok opdronkeii hadden nao ofloop overschaekelden
op pilsies ; eers weren weonder de taofel .te
lane konimen
En dat is now zo verrékte mooi hen.
de speulNiet allienig et publiek, mar
ders beleven d'r een protte wille an, Now,en
dat is veur mitj de lol die ik beleef an: et
toñielspeulen, dat is veur mitj de lol die
ik beleef an et speulen en et zingen in et
Stellingwarfs. (In kot to gaon. . Dat is
veur ml' j et harbargespul! .
ok0.0

Karst Albert Berkenbosch
KRTJIL>ELT1ES
Do Stuurgroep Steil ingwarfs -Gerda van der
Veen Jan Eettcn, Harm -Lout -.an , Johan \Teenstra
Jannes Nijholt, Henk 3loemhoff - is beni'jd
naor jim idenen. Aj' ze tegen kommen op 'e
fiets......0hool ze even an mit dit mooie
weer. Bi'j ifl-in weer kuj' altied even eon
brie fien schrieven!
o Et gironummer van de S.O.S. "Stellingwarver
Oraroep 3tich-c±ng" is 807007-Coop0 Raiff.
baank, Diever, t
v. penn0 S.O.S.
Dit is et baanknommer; 3137-5800 0 0n.

Schrief ie ok (iieer) wat veur de ni 'je
Cvend? Graeg veur juni opsturen As et kari,
graeg typt, en op et formaat van disse
bladzjecje. 1jaororn zoj' nLet over do d.ruinpel
komrnen?
0
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iJ1j1WDI MANNEGIEN VAN DE IiAONE
Laestclaegs op een goeie dag,
Laand,e op et maoneoppervlak
Len capsule van de eerde
Mit et aldergrootst gemak.
t rnannegien, krek an de kuier,
Die was dichte in de buurt.
Kenne jim 'm niet, dat kereltien?
Hi'j is kael en klein en hiet van 'Ruurd.
Ruurd, die gong wat hadder lopen,
Hi 'j wol zi en wat as dat was.
Mar doe zag ie zo wat vremds
En ie zee "Mar dat is la'as!"
Veur 'm reed eengrote karre,
Zo mar deur et Maonezaand.
Ruurd, die keek mit grote ogen,
Dat gong him boven et verstaand,
i1ar doe kreeg ie een ideegien
En ie docht mar kerel Ruurd,
1aoromme perheer ie niet
Hoe as dat karregien wel stuurt
En flOw: ridt je alle daegen
Van zesse tot achte in et rond,
Hi-el tevreden in zien waegen
Over de rlaeiige maonegrond
Now kan et wezen, beste meensken,
Dat jim It verhael niet slim leuven.
Gao daorom op eenwinteraovend
Zo om en bi 'j de half zeuven,
Mar es naor de maone loeren,.
dan kuj' 'm zien, dat mannegien,
In zien karregien an It toeren.
Johan Veenstra.
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Johan Veenstra zit wel vaeker achter de typemesiene. :.zo.as. jim. weten -H-!.j .het ok -doende
west mit verhaelties veur kiender en lessies
daorbi I
Urn jim daor es mit in de kunde
kommen te laoten, ietten wi'j daor een peer
dinkies van in disseOvehd. As jow kiender
d'r aorigheid an hebben,.40 0.waorom zOj' ze
et nietes in de haa-ien drokken? Of lees ze
es et verhaeltien veur!
Veur de kiender.
DE BEURS MIT GELD.
Mern was krek naor de winkel west. Ze had een
tasse vol boschoppen ophaeld. Ben flesse
eek, botter, keze, vleis en nog een protte
ere dingen. Mar inienend 1--warn et heur in 't
zin, dat ze de suker vergeten was mit te
nemen. Ze leup naor de deure en reup Dram
en Jelle. "Jonges 11 9 zee Mem, "willen jim de
suker wel even uut dc winkel haelen? Mern het
et hielendal vergeten". 3ram en Jelle kregen
beidend een dikke appel mit veur onderweg
en doe gongen ze naor de winkel on, de suker
op te haelen. Onderweg zee Dram inienendg
"Mrn 1'

.s li1ci-i

.T11

de weg. 1-Tat zol dat
d'r henne. "Oh, reup
beurs, zu 'we d;-- in k
beurs eupen en doe za
protte geld. D'r zatt
en grote zulveren ne
we now cloen", zee Jel
Brarn, !!we gaon mit de
Zo brochten l3ram en 3
pelisie en ze verteld
vunnen hadden. Krek d
kwam b o e r ICne 1 i s ci
och", klaegde boer Kn
now heb 1k mien beurs
En dr zat een hide
Knelis vertel(f.-e hoe a

da -r 1- p'1

-w2

f, cn

zen". Hadde leupen ze
Jelle, "'.t is een
eken?"' Jelle dee de
gen ze een hide
n een bult bniefies in
:sdaelders "lat moen
e. "Korn op", zee
beurs naor de pelisie
lle de beurs naor de
n waor ze de beurs
e ze uutpraot weren
iadcie anlopen. "Och,
lis, "now is 't ok wat,
venleuren vandemorgen
)rotte geld in". Boer
de beurs d'r uut zag.
0

"Is dit jow beurs soms", vreug de pelisie, en
hi'j leut boer Knells de beurs zien, die Bram en
Jelle vunnen hadden.
"Ja!", reiip boer Knelis, "dab is him, wat bin 1k
bliede dat hitj terechte is,"Hebben Jim de beurs
v-unnen?" vreug hi'j an Bram en Jelle. Die nikten.
"Kom mit", zee boer Knells, "dan meugen jim beidend
wat moois uutzuken in een winkel". En zo kwammen
Bram en Jelle mit een deuze vol speulgoed thuus en
ze vertelden Men et hiele verhael. En doe ze alles
verteld hadden hebben ze de suker nog ophaeld
want die hadden ze deur de drokte vergeten.
Welk woord heurt ot de stitrelties testaon?
1. Mm had bosschoppen haeld in een
2. Menu had nietet zoolt vergeten, mar de ..........
3. Mem had okeen flesse .......... ophaeld.
4 Bram .en Jelle vunnen op 'e weg een ............
5. De rieksdaelders weren niet van gold mar
van
60 Bram en Jelle brochten de beurs naor de.........
70 Doe-boer Knells zag dat de beurs terechte was,
was hi'j niet droevig, mar ......
80 Bram en Jelle kregen een deuze vol *.. ..........
0 • .0 0 0

0000

Riempien.
In een hoekien op de zoolder,
woont Cato, een dikke moes
En •heur beste kammeraod
Is Jódocus, oonze poes.
Gister was Jodocus jaorig,
Om zien hals had hi.'j een strik.
En van It vlogge taarties eten
Kreeg Cato opiens de hik,
Jodocus zee doe luud miauwwww,
"Sjonge, sjonge, wat een schrikt',
Zee Cato, "mar wat is dat?
Vot is now die nere hik!"
Johan Veenstra.
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iUUi'1NELTIES0
o De Culturele Raod Ooststellingwarf het
lessend een bundeltien.van Stellingwarver
riempiesop de wereld brocht, en dit naor
verschjllende schoelen stuurd. Et was
veural bedoeld om de meensken ok een
meugelikheid te geven gedichies in et
Stellingwarfs te nemen veur de veurd.rachtswedstried van de C.R.O. Verscheiden kiender
kwammen mit een dinkien in et Stellingwarfs
op de plaanken!
•Op 20 april komt Dr. Spahr van der Hoek
bi'j de Zon veur de zelde C.R.O. een lezing
holen -over "Ooststefli-ngwerf in de loop der
tijden". Oosterwoolde, De Zon, 8 urea
•Et harbargespul - 31 meert in Warffum,
9 juni in Else, 23 juni in Noordwoolde!
o Lezing over et Stellingwarfs deur Henk
Bloemhoff - bi'j de plat t el aans vrouwen van
De Haule-donderdag 10 mei, De Maande, 8 ure.
De tekening midden in disse Ovend is van
Sietske Bloemho±'f0
o Nog een krummeltien om even goed op omme te
kauwen!
.
en wat zee Klaosien Griffloen d'r
disse keer van?
"Mien buurvrouw zee lestdaegs: Ae je, wat
wil dat volkien toch mit dat geschrief,
dat het nog nooit wat west, zol et dan now
wel willen? En waoromme zol Tt? Et is ja
toch mar dialect, zoe'n rommeltien?" Now,
en dat vien ik now vërkeérd van dat
meenske000. aj' d'r mit béginnen te zeggen:
et wodt niks - dan kuj' d'r mar beter niet
iens over praoten0 As d'r wat gebeuren moet,
moej' et zels doen, dan moej' mithelpen in
plaets van daele zetten. En bi'j slot van
zaeke: et verschul tussen tael en dialect
is niet dudelik, Et Nedèrlaans is een Germaans dialect....En dat een tael een rommeltien is? Et is krek lieke ingewikkeld
n logisthas een computer., .en--daor het buurvrouw ok lieke veule verstaand van as de
boll van de noordsteern,, !"
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