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De Boekekraante is een üutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte,
oplaoge: 21.000 stoks en wodt huus-an-huus vèrspreid in Oost- en West-stellingwarf.

Toegelieke mit de Stellingwarver Boekeweke

Veur de zesde keer sutelaktie van
Stellingwarver boeken en plaeten

Twie pond
'n stuver

WOLVEGE. Zo staorigan is de sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte bi'j de
inwoners van Stellingwarf aorig bekend. Al veur de zesde keer gaon vri'jwilligers d'r drie daegen
in de haastvekaansie op uut om Stellingwarver boeken en plaeten an de man en an de vrouw te
brengen. De laeste twie jaor brocht de sutelaktie f 15.000,- op. Ditjaor wodt de sutelaktie holen
op zaoterdag 17 oktober, vri'jdag 23 oktober en zaoterdag 24 oktober. Vri'jwilligers die mit
helpen willen kun heur nog opgeven bi'j et bureau van de Schrieversronte: 05160-4533. We
hebben d'r echt noa wel verlet van!
botte groot. Dc kelinder kost f 9,50. Echt, een
blievend ,,juweeltien".

Daor ligt hi'j al weer, ,,Twie pond 'n
stuver". Een jaor leden kwam disse
kraante veur de eerste keer bi'jjim over
de heerd. Jim weten dat misschien nog
wet, mar we zullen nog even uutteggen
wat veur kraante as dit now aenlik is.

Boekeweke
In diezelde weke wodt de Stellingwarver
Boekeweke hullen. Bi'j alle boekwinkels krigt
elke koper die veur f 20,00 an Stellingwarver
Schrieversronte-boeken kocht de Schrieversalmenak ,,Onder eigen yolk" ommenocht. Et
bock telt 112 pag. en d'r staot wark in van 23
schrievers. Dc winkeipries is f I 1,50. Ok bi'j
ankope van f 20,00 bi'j de sutelaktie wodt et
wel vanzels!

Kelinder 1982
Veur et eerst verschient d'r een Stellingwarver kelinder. Et is een kelinder mit 13
prenten van de bekende keunstener Sierd
Geertsma. Op elk blad vienen jim ok een
couplet uut een bepaold gedicht. D'r is wark
opneumen van 10 verschillende dichters.
Sierd Geertsma, die nog de hieltied in
Appelsche woont en onderdehaand 85 is, is
. naost bi'jveurbeeld Jehannes Mulders en Dirk
Kerst Koopmans een keunstener die him slim
verbunnen vuult mit Stellingwarf. Alle
prenten hebben te macken mit oonze
kontreinen. Aachter in de keinder is een blad
opneumen vol mit infermaosie over et wark
van Geertsma en over zien prenten. Ok vien ie
daor een overzicht van et wark van de
Stellingwarver dichters. Dc oplaoge is niet

Donderdag 15 oktober 1981
Dc schriever Johan Veenstra van Ni'jhooltpae signeert zien ni'jste bock ,, Een vlinder van
zulver" op donderdag 15 oktober in de B'runaboekwinkel Jan Slinkman, Stationsstraote 3,
Oosterwoolde. Aovens van 19.00-21.00 ure.
Zeuven ni'je boeken.
Dat et mit et schrieven en et uutgeven van
boeken in et Siellingwarfs nog de hieltied
goed gaot, geft de lengte van dit stokkien wet
an. Bi'j et lezen van de kop boven dit artikel
zoj' daenken dat et allemaole spliksplinterni'je
boeken binnen. Now moe'n we even een kleine
uutleg geven van wat we onder ni'je boeken
boeken die krek verschenen binnen, die inkotten verschienen gaon en die boeken, die nao et
uutkommen van de veurige boekekraante
verschenen binnen. Aj' dan bedaenken dat de
veurige sutelaktie holen wodde in oktober
1980, kuj' je indaenken dat in dit stokkien
boeken nuumd wodden, die at haost weer een
jaor oold binnen, mar wat disse sutelaktie
. angaot toch nog ni'j binnen.
Et eerste bock dat nao de sutelaktie veurig
jaor verschenen is, is dedichtbundel Weerzien
van de dichter Harmen Houtman. Pattie van
jim zullen wel es in de kunde kommen wezen
mit zien wark. Hi'j het veul publiceerd in et
Friesch Laandbouwblad en in De Ovend, mar
ok vien ic riegelmaotig wark van Houtman in
Uui de pultrum van de Stellingwarven, d.i. in
de Liwwardder Kraante en in de streekblaeden. Et boekien is 48 pag. dikke en kost f 6,90.

Overzicht suteldaegen
en sutelplakken in 1981
Zaoterdag 17 oktober 1981

Dc Haute
De Fochtel
Een pat van Appelsche
Oold-Appelsche
Buterheideveld-Balkweg-de vaort
Herenkertier en Nanninge Oosterwoolde
Venekoten
Dc Maoden

,,Twie pond 'n stuver" is de boekekraante van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld om
vtak veurdat de krojen van de sutelaktie (de jaortikse verkoopaktie van
Stellingwarver boeken) weer in de
dorpen kommen, wat infermaosie over
die boeken, over schrievers en gao zo
mar deur, te geven. D'r staot veur iederiene weer een boel in, bi'jgelieks: een
groot vraoggesprek mit de schriever
Johan Veenstra, van wie krek et vierde

Et votgende bock dat uutkwam was het
fotoboek Oosterwoolde doe en now van Hendrik Vondeling. Dit bock tat an de haand van
oolde en ni'je foto's zien hoe as een dorp
veraanderen kan in de loop van dejaoren. Bi'j
de foto's het Vondeting zien hassens es schrapt
en daor bin hiel aorige beschrievings uut
votkommen over personen, gebouwen, Situaosies en zo, die slim de muuite weerd
binnen. Et bock is zoe'n betien uutverkocht.
Dc laeste honderd zullen mit de sutelaktie ok
wel vOt vliegen ! Et bock is 96 pag. dikke en et
kost f 13,00. Dc nile foto's bin van Jan Harm
Spijkervet.
Veur de uutpluzers onder de lezers is d'r dit
jaor ok wat biezunders verschenen, ni. een
studie over de veurgeschiedenis van de verveflings in Appelsche, deur de in 1980 wegraekte
Gerke P. Mulder. Dit bock mit as titel ,,De
voorgeschiedenis van de Verveningen in
Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststettingwerfsche Veenen en Vaarten" is 80 pag. dikke
en kost f 13,00.

Noordwoolde (an de westkaante
van de Ni'je Weg)
Ni'jhoottpae
Hooltpae
Zaoterdag 24 oktober 1981

As ze niet bi'j jim an de deure kommen,
of ze kwammen veur de toedeure: koop
oonze uutgiften dan in de winkel, of
- bestel ze bi'j oons bureau!

Veurigjaor was et dus de eerste keer dat
disse kraante verscheen. Wi'j. de
redaktie, (die uut leden van de pubticiteitskemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte bestaot) weren
netuurtik ommeraek beni'jd naor wat
jim, as lezers, d'r van vunnen. Now, et
het blieken daon dat et iederiene slim
voldaon het. De sutetders konnen dat
mit de sutelaktie dudetik vernemen,
want ze hebben hiel wat aorige reakties
had. Trouwens ok nao die aktie nog.
D'r bin doe taeter nog hiel wat bestetlings via oonze bestellieste binnen
kommen. Veurat uut die dorpen
netuurtik daor de krojen niet west
hebben! Die kommenja mar ien keer in
de drie jaor in elk dorp. Ok oonze
adverteerders weren goed tevreden.
Een hiete protte wolten dit jaor wet
weer mitdoen, en d'r bin ok weer ni'jen
bi'jkommn. We willen ok now weer
glTaeg al disse meensken hiet hattelik
bedaanken. want zonder heur adverteensies zot et niet meugetik west
hebben ,,Twie pond 'n stuver" verschienen te taoten.
Wi'.j hopen dat jim weer mit een hoop
plezier disse kraante lezen zutten!

Vri'jdag 23 oktober 1981

Een pat van Wolvége
Scharpenzeel
Dc Langelille
Spange
Munnikeburen
P. Stoevesaantweg tot an Sliekenborg
As we vri'jdags niet klaor binnen
mit de route dan ok nog een stokkien
Hooltpae en Ni'jhooltpae

bock verschenen is; een stokkien over
et wetenschoppelik onderzuuk van
veldnaemen, een bladziede veur dc
kiender, een niet at te muuilik kruuswoordraodsel mit mooie priezen en
nog een hieteboel ere aorige dingen.

Et vierdeen et ienigste écht spiksptinterni'je
bock is et romandebuut van Johan Veenstra
(argens eers in disse kraante vienen jim een
interview mit de schriever van dit bock, en een
fragment uut zien roman), een schriever van
wie al drie boeken verschenen binnen. In Een
Winder van zulver bliekt weer Veenstra zien
gaove om gevulens en sferen treffend op

Dc redaktie:
Renny Betten-Popkema
Sietske Bloemhoff
-.Harm Houtman
Pieter Jonker
Henk Kroese
pepier te zetten en et is dan ok slim de muuite
weerd. Et bock is 96 blz. dikke en kost f 13,00.
Wat de sutelaktie anbetangt zollen we now
stoppen kunnen mit et beschrieven van ni'je
boeken, want de hiernaonuumde boeken bin
dit jaor nog niet in de sutelaktie te kriegen,
mar omreden ze inkotten wet verschienen.
gaon, wollen we ze toch mar even numen.
Atdereerst verschient in de weke van 9
novetnber Et kienderboek van Jouk. Jouk,
pseudoniem van Martinus Bakker, vul altied
at op deur zien speulse meniere van schrieven
en zien verhaelties bin et lezen of veurlezen
stim weerd. Et bock dat 160 btz. dikke wodt,
wodt illustreerd deur Hendrik Jan van Veen
op een lieke speutse meniere.
Uut et laand van Lende en kuunder is et
twiede bock dat nao de sutelaktie verschienen
gaot. Dit bock is schreven deur Luit J. de
Boer, ootd-wethoolder van Oost-Stellingwarf. Hi'j beschrift ondervarpen in en om
Berkoop. Slim interessaant is et pat van et
bock dat over de oorlogsjaren gaot. Dc Boer
beschrift zien eigen belevenissen. In disse
kraante vienen jim een veurpublikaosie van
ien van de verhaelen.
En dan is et de bedoeting dat an et aende
van 198 1, en een protte meensken zullen d'r at
wet naor uutkieken, een riempiesbundel van
Lamkje Hof-de Boer verschient. Een kleine
veertig riempies mit illustraosies van Fred
Zoer bin bi'jmekeer gadderd. Zo dat was et
dan van oonze kaant wat et verschienen van
ni'je boeken anbetangt. Wi'j hopen dat jim
interessseerd raekt binnen in oonze. koopweer. As de sutelders ditjaor niet bi'jjim an de
de deure kommen, dan kunjim de boeken ok
kopen bi'j de boekwinkets of rechtstreeks bi'j
de Schrieversronte. Bestetbonnen vienen jim
op een aandere btz. in disse kraante.
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Kleurprente

De droom van Pieter
Piete .is een jonge van vierjaor. Hi'j woont in
Oosterwoolde, en hi'j gaot, krek as jim, ok al
naor de kleuterschoele. Pieter mag graeg
speulen, mar eten... daor vint hi'j niks an.
Veural brood eten, daor hoolt Pieter niet zo
van. En vandaege ok al weer niet... „Pieter,
eten !" ropt Mem. „He nee, Mem," zegt
Pieter. „Ik bin krek zoe'n mooi kesteel an et
maeken in de zaandbak. Ik hebben now gien
tied !" „Ja jong ! Kom ! Ik hebbe al een
broggien mit keze veur je klaor staon," zegt
Mem ! Een betien prottelend gaot Pieter in
huus. „Ik lus gien keze," zegt hi'j. .....ik
hebbe liever haegelslag." „As ie je broggien
mit keze op hebben, krieg ie iene • mit
haegelslag," zegt Mem.
Traoge begint Pieter te eten, mar hi'j et niet
deur, hi'j maekt een trein van zien stokkies
brood. „Pieter, eet now een betien deur," zegt
Mem, mar Pieter luustert niet. Hi'j legt zien
heufd op 'e aarm op 'e taofel en hi'j speult
veerder mit zien broggiestrein. En al speulende
vaalt Pieter in de slaop. Hi'j droomt... Hi'j zit
in een trein... en die trein die ridt een hiel
aende. Hi'j zit hielemaole allienig in de trein...
mar inienend staotd'r een kebooltertien veur
him. ,Wat doe ie hiere?" vragt dat kebooltertien an Pieter. „Waoromme zit ie in disse
trein en, waor gao ie henne?" ,Dat wete ik
niet," zegt Pieter, „ik wil mien brood niet
opeten, want ik lus yule liever haegelslag op
mien brood, en now gao ik vot. Ik wil argens
henne waor ik altied haegelslag op mien
brood eten mag." „Now, dan gaoj' toch mit
mi'j,"-zegt et kebooltertien. „Ik wete een laand.
waor alles van haegelslag en zuurties en koeke
is en daor hoef ie nooit meer keze en vleis te
eten." Pieter zien ogies beginnen te gleensteren, altied zutighied eten en nooit meer wat
hattigs, dat liekt him wel wat ! „Ja, ik gao mit
je," zegt hi'j, „mar hoe,kommen we daorT'

Hi'j gaot op pad en eindelik, nao een poze,
zicht hi'j in de veerte een boom. mit wost.
Hadde lopt hi'j d'r henne. ,Heerlik," daenkt
hi'j, en hi'j plokt gauw iene. Hi'j nemt mitien
mar een flinke hap... mar de wost is van
massepien... Dan begint Pieter to goelen... „Ik
wil naor huus," goelt hi'j, ,ik wil een broggien
mit keze hebben !"
,, Pieter ! Pieter !" heurt hi'j inienend iene
roepen. „Wakker wodden, jonge !" Pieter dot
de ogen eupen. Hi'j zicht zien mem staon en
veur him op 'e taofel staot zien broggiestrein.
„le weren in de slaop valen." zegt Mem. „Ja,"
zegt Pieter, „en ik hebbe droomd.". En dan
vertelt hi'j zien droom an Mem. Mem moet d'r
wel omme lachen. „Malle jonge," zegt ze,
„zoe'n laand bestaot ja ommes hielemaole
niet." „Nee.". zegt Pieter, „mar ik hebbe now
wel honger." En hi'j et gauw zien broggien op.
En als hi'j die op het vragt hi'j an Mem om nog
een broggien mit..... keze.

Renny Betten-Popkema

Volksriempies
„Alle bieties helpen", zee de
potschipper,
.
en doe gooid' ie et wierover boord.
.

,,Let mar es even op," zegt et kebooltertien, en
hi'j haelt een stokkien uut de buse. Daor
zwaait b= een peer keer mit in de ronte, en
iniene- staot de trein stille. „Stap mar uut,
we bii d'r," zegt hi'j. Pieter stapt uut en hi'j
wet niet wat hi'j zicht. In dit laand gruuien de
zuurties an de bomen. Hi'j plokt gauw een
haandvol, en et ze op, en daor... daor staot een
boom mit drop... en kiek es, de stam van de
boom is van koeke en de blatties van
massepien. Pieter et en et... Oe, wat is dat
allegeer lekker. Hi'j verget et kebooltertien
hielemaole...

,, Gang is alles", zee de slakke,
en doe sprong hi'j op een podde.

Wor lidvan de

As de zunne schieni in 't westen
bin de luie. meensken op zien
besten.

Stellingwarver . Schrieversronte

'k Heb 't zo- drok
ik weet niet hoe
Ik kan 't niet waachten
da'k wat doe.

Hi'j is zo Kies as een petries
En zo dom as een
korfiemolentrom.

Zo dweelt Pieter veerder deur dit laand waor
alles zo lekker is. De kiezelstienties op et
pattien bin van haegelslag... de bloemen van
zuurties, de appels en de peren van
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massepein... en et waeter in de sloot is ranja.
-De broggies bin van speculaos! Pieter vint
alles heerlik. Hi'j et de hiele dag mar deur ! En
as hi'j muui wodt gaot hi'j slaopen, lekker
laank-uut in et gros. De volgende dag et hi'j
dan weer veerder van al dat lekkers om him
henne... Totdat hi'j op een keer daenkt...:
,,Now zol ik nao al die zutighied best wel een
stokkien wost lussen. Ik zal mar es zuken,
misschien is hier wel argens een boom daor
wost an gruuit."

b
5t

!..

Meer ruumte veur et
Stellingwarfs neudig
Graeg maeken wi'j van de gelegenhied
gebruuk om jim ommedaenken te
vraogen veur nog 'n peer dingen. Aldereerst ditte. We weten dat een boel
meensken mit veul plezier dit blad
inkieken zullen, allienig al omreden ze
hatte veur de Stellingwarver zaeke
hebben, en omdat ze et Stellingwarfs
graeg helpen willen, omdat et eers
aachteruut gaot... Om et Stellingwarfs
een goed bestaon te geven, is et neudig
dat et een officiele staotus krigt, en
meer van. die dingen. Zie b.v. oonze
brochures Veercler mil et-Siel/ingtivarfs,
en Staotus en pesisie van et Stellingwarfs. Om meer te berieken as an now
toe, is et neudig-dat we starker kommen
te staon bi'j de gemienten en de
culturele raoden. Dat kan, as d'r meer
meensken bi'j de Schrieversronte kommen, as die club . groter wodt. Niet
ommetweernen dus, mar je opgeven as
abonnee van et tiedschrift De Ovend.
Dan woj' automatisch benuumd as lid
van oonze Stichting, mit stemrecht en

al!
Et twiede. Veul meensken die van
buten hier kommen binnen te wonen,
kun oons helpen, deur de Stellingwarvers de hieltied te vraogen alles zo veul

as 't kan in et Stellingwarfs te doen.
Wie wet. kuj' et dan zels ok al mit een
peer jaor ! Om een groot misverstaand
te veurkommen: et is niet oons doel om
et Nederlaans d'r hier uut te raegen.
Wel willen we dat - et Stellingwarfs
naost et Nederlaans volop bruukt
wodt, dat et in beide gemienten weer
veul starker komt te staon. Dat kan, as
et de hieltied ,.positief discrimineerd"
wodt, een betien veurtrokken wodt om
zo te zeggen... Netuurlik bin meensken
die van buten de Stellingwarven
kommen lieke welkom bi'j de Schrieversronte as de meensken die hier altied
woond hebben. Ok al praot ie et
Stellingwarfs (nog) niet. en ok al schrief
ie niet. Want meensken die niet dichten
of zo, kun op genoeg ere menieren oons
helpen. Dat doen ze dus allienig al deur
lid te wezen ! As laeste. Daank an de
meensken die hulpen hebben veur disse
kraante. Mit naeme oonze publiciteitskemmissie, en de adverteerders. Daenken jim even an heur? Een adverteensie
in et Stellingwarfs ziej' nog niet vaeke,
is daoromme dubbeld zo goed, want
die lees ie op zien minst twie keer!
Bestuur van de
Steil. Schrieversronte
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zo, mar an de ere kaant vint iederiene et
vanzels wel mooi as d'r es wat andacht an himzels of an zien wark besteded wodt. Ikke dus
ok.

Mien laand... et is mien laand, et is mien leven
et maekt dat ik gelokkig bin
ik kan d'r vriuut aosem haeien
ik bin d'r thuus, et het Jr zin

Om bi7 et begin te heginnen. Veurdaj' bi7 de
Schrieversronte kwammen hadden low de
penne nog nooit ,,literair" over 'tpepiergaon
laoten. Waorornme doe in ienend we!?

Dat is niet waor, ik bin al veur dat de
Schrieversronte d'r was begonnen mit in et
Stellingwarfs te schrieven. Et begon allemaole
vandehaast precies tien jaor leden. Doe kwam
,,De oolde pook" van Bergve!d uut. Dat leek
me aorig, ik bestelde et en was d'r ien keer weg
van. Al ha'k dan ok altied Stellingwarfs praot,
ik was me d'r gewoonweg nooit echt van
bewust west dat we een eigen tael hadden diej'
ok schrieven konnen. Daor aj' aenlik alles mit
doen konnen daj' ok mit et Nederlaans doen
konnen. . -De oolde pook" he'k in iene goeze
uutlezen en ik dochte bi'j meze!s: Wat zol 't
mooi wezen aj' dat ok konnen! Now en doe
he'k op een zaoterdagmiddag in een driesté
bujje gewoon een stok pepier pakt en ik hebbe
et perbeerd. Zo is et kommen en een betien
schruten he'k et goenend op et wark es lezen
!aoten. ,. Mooi," zeden ze ..dat moej' naor de
kraante sturen." .,En in 'n nog driestere bujje
he'k doe vier riempies naor de Liwwadder
stuurd. Riempies waor a'k now van zegge:
Hoe he'k et andust om dat naor de kraante te
sturen. Mar doe 'k de ere aovend van mien
wark thuus kwam zee mien moeder: ,,Wat hej'
now toch uutspoekt? 1k hebbe Noordmans
van de Liwwadder Kraante an de tillefoon
had. Hi'j belt je vanaovend weer." -Now en
mit daormit is de- Pultrum" ontstaon daenk".

Een couplet uut een gedicht van Johan Veenstra, waor aj' an daenken aj'
de Binderweg in Ni'jhooltpae in rieden. Zien huus staot an t begin van die
weg. Hi'j woont daor prachtig tussen grune lanen en bossen. Om et huus is
een fleurige tuun en dattig meter veerder is de Weembos..te vienen. Een
omgeving waor as et kriegen van inspiraosie niet muuilik wezen moet !Hi'j At
in zien stoel veur et raem. Een mooie oolde kiokke tikt de tied vot, of en toe
.
schinkt hi'j thee in. Daor At hIj dan veur me, Johan Veenstra, de schriever
van now al zien vierde boek, een roman disse keer. As 1k him een vraoge
stelle, kikt hi'j vaeke eernstig veur him uut en daenkt nao veurdat hi'j een
antwoord geft. Zonow en dan glimkt hi'j even as ik him een vraoge steHe die
as hi'j niet verwaacht. Hi'j is vaeke verheerd west over al die belangstelling
veur zien schrieveri'je, mar alles went nao een tied. Hi'j staot niet graeg ,,in et
iocht", dat maekt him wat verlegen. Uutgiften van zien boeken wil hi'j graeg
,,in kleine kring", zegt hi'j allied. Dat Iokt niet de hieltied bij een man die
zoveule veur et Stellingwarfs daon het en nog dot. Sund de oprichting van de
Schrieversronte is hi'j d'r bi'j. Aiweer haost zoe'n tien jaor is hi'j daor de man
mit de ponge. Dat et beheer daorover niet makkeiiker wodden is, is wel te
begriepen deur et anstellen van passeniei, deur subsidies, sutelakties en zowat-henne. Ok het Johan de anzet geven tot et begin van de Stellingwarver
. rebriek ,,Uut de pultrum" in de Liwwadder Kraante. Een protte meensken
hebben him misschien wet es troffen op heur verieningsaovens, waor hi'j.mit
of zonder Sietske Bloemhoff, uut eigen wark veurdreegt. Dat dot hi'j op een
rustige en dudelike meniere. Zo is hij uterlik ok in omgang en in praot, rustig
en bedeerd. Behalven as et om et verdedigen van de tael en bepaolde principes
gaot. Op vergeerderings zegt hi'j niet zoveule, mar as hi'j wat zegt dan is et
vaeke stimme raek. Een kotte indrok van Johan, die we deur dit
vraoggesprek nog wat üutgebreider kennen leren willen.
Wat v/en ie zels van bovenszaonde kjek op/ow
persoon?

Now ja, ie kennen mi'j vanzels al jaoren, et
kiopt daoromme wel aorig zo'k zo zeggen.
Altiend et woord en et begrip inspiraosie daor
kan 'k niet mit uut de voeten. 1k zol d'r liever
ingevings tegen zeggen, mar butendat vien ik

Al hiel gauw ha!' hiel wat publieaosies van
gedichien en verhae/en op jow naeme staon.
In oktober 1974 kwam jow eerste boek
et een aekelik woord. Et dot mi'j te hoog.. Wilde Gaanzen" uut. Hoe kiek ie daor now
draevend an, krek as is een schriever een . zeuven jaor laeter tegen an?

bovennetuurlik wezen of zo. Een boek schrieven is toch gewoon warken ? Niks meer en niks
minder as timmeren, baneplakken of eerpelrooien. Et wark gaot je altiend de iene keer
vanzels beter of as de aandere keer. En over
dat verlegen en bescheiden wezen. Dat is wel

Aachterof ziej' vanzels een protte foo!ten en
een hie!e riegel verhaelen en riempies d'r uut
zo'k now niet meer in een boek opnemen
omda'k ze niet goed genoeg meer vienen zo!.
Mar d'r staon toch ok best aorige verhaelties

/

.w ----

Johan Veenstra, de bekende Stellingwarver
dichter en schriever uut Ni'jhooltpae.
in. Et is bi'j de meensken goed anstegen en ik
bruke verschillende verhaelties uut ..Wilde
Gaanzen" nog riegelmaotig a'k op aovens
veur bejaorden en vrouw!udeverienings en zo
veurleze uut eigen wark. Et is een boek van
een beginner die op dat ogenblik niet beter
kon. En wat zol dat ok.
Veur in dat cerste boek staot: Hi7sehrif over
gewone dingen, over gewone meensken. Dat
Johan daor oge veur het, is et biezundere an
him. Mien vraoge: Hoe kick ie aenlik tegen
meensken an

Hoe ik tegen meensken ankieke? As Schriever
bedoel ie daenk? Ja. aj' over meensken
schrieven dan moej' goed !uustren en kieken.
Aentik bi'j een betien een ,,voyeur". le
beloeren de meensken. Et bin . argens
,,objecten" veur je waor aj' van daenken, kan
'k dit of dat ok in een verhael bruken. Ic moe'n
kieken hoe as ze doen. Ic moe'n opmarkzem
wezen veur alle nuvere dingen en alle gewone
dinkies. Ur is niks zo wonder op 'e wereld as
de meensken. Dc iene dot zus, de ere dot zo,
mar ze doen allemao!e aanders. Ur is gien
meenske ge!iek en dat is hadstikke mooi!

Vervoig op pagina 9.

- .
Netuurlik Iset ok Steflingwarver Boekeweke
bij Jan ,,Bruna" Slinkman in Oosterwoolde
.
en aenlik et hiele jaor deur . . . !
a

OMMENOCHT
17-24
oktober

Op donderdag 1 5 oktober
van 19.00-21.00 ure
signeert schriever
Johan Veenstra zien
spiksplinterni'je roman
,,Een vlinder van zulver"
f 13.00

1981
'

(gratis dus)

Bi'j ankope van f 20.00 an Stellingwarver Schrieversronte-boeken
kriej' de bekende Schrieversalmanak
een
uider
van
zr

ONDER EIGEN VOLK
kedo
112naa.. mit wark van 23sehricrs 1

ni

Zolange d'r nog veurraod is

Veur de kiender een grote kleurwedstried van 7 t/m 14 november 1981
Alliend bi'j Jan Slinkman netuurlik. Alle kiender tot 14 jaor kun mit doen om een tekening uut et ni'je KIENDERBOEK
VAN JOUK te kleuren
In die weke kun jim ommenocht zoe'n kleurprente ophaelen en veur 15 november inleveren
Ur bin mooie priesies beschikber veur drie groepen kiender: t/m 8 jaor, 9 t/m 11 jaor, 12 t/m 13 jaor
De schriever en de tekener van et boek zullen de inzendings beoordielen!
De tekenings van de prieswinners kommen van deensdag 17 hovember of veur oons raem te hahgen'
Veur Sunderklaos verschient de riempiesbundel

Bi'j oons netuurllk ok de prachtige
Sierd Geertsmakelinder 1982
Van 16 oktober of bi'j oons
in de winkel
De kelinder mit 13 prenten kost
f 9;50. Fermaot 25x35 cm
-

. çT

,,Van mien .kaant bekeken"
van de bekende Lamkje Hof-de Boer
Netuurlik komtze bi'j oons heur ni'je boekien signeren
en wel op zaoterdagmorgen 21 november van 11.00-12.30 ure
As iederiene komt die Vrouw Hof kent dan is oonze winkel te klein
f 6.90
- -d

Alle Ste/lingwarver boeken en p/aeten bi'j oons te kriegen

JAN SLINKMANStationsstraote 3, 8431 ET Oosterwoolde, till. 051 60-5132

boeken - tiedschriften - kantoorartikels - puzzels - spullegies - grammefoonp/aeten - accessoires

PAGINA 4

Instellaosiebedrief Bakker B.V.

Fin, dat mool tap/ft
bi'j oons niet duur is

van oo/ds et bekende adres veur
gas, waeter,
centraole verwaarming, sanitair

0.

Instellaosiebedrief

II
Sommiqe meensken zeggen
,,Pliedus"
Aandren zeggen ,,Pauliedus"
Mar ze bedoelen a/Iemao/
deze/de:

R.I.O.-japonnen
een kiasse appat

De klokkemaeker, de goo/dsmid

wet mooier - niet duurder

en bri/emaeker uut Wo/vege
Hielemaol vergruuid mit
de Steiingwarven
Want ze zitten d'r al 132 jaor
Dan kuj' c/us we/ naogaon
dat et wet goed is!

PAULIDES
WOLVEGE

TEXTIEL- EN KONFEKT!EHUUS

FIETS- EN SCHOEHUUS

J. VAN DER MEl

T. DE JONG

ok veur b/oesies en rokken

Vaort z.z. 81 - Appelsche
tillefoon 05162-1202

(naost de manege) Appelsche
Tillefoon 05162-1459

Zi'j hebben d'r mit veur zorgd
dat disse kraante d'r kwam!

Veur alle marken
nije en bruukte
auto's naor
AUTO BEDRIEF

Dirk Verlaan
Hereweg 30 - Donkerbroek
Tillefoon 05168-266

Meubels

S/a opkaemers

Tepijten

Bedden

Gedienestoffen

Zunne we ring

Vitrages

en gao zo mar deur

Jow weensen in wonen vervuld

AU

R'%
L1

'INPIIccIitIiHuu V
-

Nieuw initiatief van Autobedrijf Benthem

Vaort z.z. 49, Appelsche, till. 05162-1592

vormkeur

VANDENBERG bouwmaterialen b1v.

Wij breiden onze activiteiten uit met een meuwe afdeling voor

Verkoop en reparatie van alle merken
nieuwe en gebruikte auto's
ook voor exciusieve wagens en Amerikanen

Bin jow al in de kunde kommen mit
oonze teunzael?
Uutgebreide opstellings hebben wi'j o.e.
in:

Wij hebben specialisten voor:

EUPEN HEERDEN

I AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKKEN
.LPG-INSTALLATIES
.BANDEN
. ELEKTRO
. REMMEN
S RICHTEN, UITDEUKEN EN SPUITEN
.ZWEEDSE ML STATION

Ringlever, Beilfires, Faber, Oldenstijn
en accessoires die daor bi'j heuren
Keller, SieMatic, Inbouw-apperetuur

SANIBOUTIQUE
komplete badkaemers en douches

ieden

als het goed moet zijn
00

WAAND- EN VLOERTEGELS
in decor en effen

PLAVUIZEN
verglaesd en onverglaesd

KEUKENS

Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en verzorgen
berging en transport van schadewagens, caravans (ook reparatie)

BENTH EM

Trim je fit

Veur disse omkrieten
alliend te kriegen bi'j

keur uut honderden stoks

Heerenveenseweg 71
tillefoon 05610-2228

Telefoon 05613-1550, Noordwolde

GEZELLE
BATAVUS
VEERDER ALLE TOPMARKEN

is oonze keur in
VOETBALSCHOENEN
TRIM SCH 0 E N EN
LEREN BALLEN
KNI'JE- EN
ANKELBAANDAOSIES
En gao zo mar deur

Koop bi'j oonze
58 adverteerders

INTER/ELIR VERZORG/NG

Veur een goeie markf jets
o.e.:

Groot

Meubelcentrum
Wolvege

HOEKST RA

.BAKKER B,V,.

bEt Oost 8, Oosterwoolde (Fr.), tiflefoon 05160-3841

WAAN D B E KLI E DING
schroten, bakstienstrips

GROFFE EN AFBOUWMATERIAOLEN

VANDENBERG BOUWMATERIAOLEN B.V.
Oosterwoolde, till. 05160-3941

- Ni'jesliek, till. 05212-1655

Showroom: Venekoterweg 19, Oosterwoolde
Eupen/ngst/eden: maendags t/m vri'jdags 8-12 en 13-18 ure;
donderdagsaovens 19-21 ure en zaoterdagmorgens 9-13 ure

.
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Hier bin oonze boeken

13. Hendrik Vondeling.

10. Piepnioes.
2e drok is d'r
Zangbundel veur de
schoelekiender. Nog veur de
oolde verkooppries
f 2,75. ISBN 90 6466 01 07.

1. Johan Veenstra. •
Wilde gaanzen.

Verhaelen en riempies in de
Stellingwarver tael.
Wolvege, twiede drok, 1977
102 pag. Pries f 950,
ISBN 90 6466 003 4.

11. Wube Lamers van de KuunderwalMien wegen bin c/uuslere
paeden.

Boek mit volksverhaelen en
verhaelen mit volkskundige
inslag, 178 pag. Veurzien van
inleiding van drs. H. Bloemhoff
en drs. J. van der Kooi, mit
woordelissien. Omsiag en
tekenings van Sietske
A. Bloemhoff.
ISBN 90 6,466 015 8,
ni'jd brocheerd.
Pries f 13,00.

2. Jouk (ps. M. Bakker).
Een haanc/vol Sf)eLtIgOed.

Veertig riempies en een
stokmenning kotte verhaelen in
et Stellingwarfs. Oosterwoolde,
twiede drok 1979 80 pag.
Pries f 8,50,
ISBN 90 6466 004 2.

'I

ocuc Mdt

3. Johan Veenstra.
Fluitekruud. Verhaelen.
Oosterwoolde, 1977 120 pag.
Pries f 9,50,
ISBN 90 6466 006 9.

I

12. Oene Bult.
Eupenings.

Vassen. 48 Da2.. ni'id brocheerd.

-

4. Fokke Middendorp.

.

Her en der deur et oolde
Wol'ege. Verhaelen in et

Stellingwerfs. 160 pag. mit 38
. zwat-w.it foto's (mit foto's uut de
veurige ieuw!), 2 kaorten.
Mit een had omsiag en
i n b u n ne n .
ISBN 90 6466 017 4.
Omslagontwarp:
-Fñts Goava
.
Pries f 19,50.
..

.

!li tf
WER,

•'

ET

'
-

-,-.
••••...•....•••• S 0 S S •••S•• •••• e..S

BESTELBON

;
:

5. Onder eigen
Wark uut de jaoren
1970-1976 van 24 verschillende
.
schrievers. Oosterwoolde, 1978.
112 pag. Pries f I 1,50,
1SBN90 6466 007 7.

.

6. Johan Veenstra.
As de tilde ro:e bluuit.
Gedichten. Oosterwoolde, 1979
48 pag. Pries f 6,50
ISBN 90 6466 008 5.

:
::
:
:
:
:
:
:
:

Een v/inc/er van zu/ver

Et romandebuut van Veenstra!
96 blz. Pries: f 13,00
ISBN 90 6466 023 9

een
von

ZUhRr

8. Hendrik Vondeling.
Haarm. Verhael uut et
SteI/ingwarver Boereleven,

begin 20e ieuw.
Oosterwoolde, twiede drok.!
Eerste drok in ien weke tied
uutverkocht.
Pries f 13,00.
ISBN 906466011 5.

-de,,schrie'versaimenak"ommenocht.

.

:
:
:
:

.

:
:
:

ge:anienli/ke Compagnons der Opsterlandshe en Oosi-StelIingtRche
f 13,00
Veenen en Vaarten, ISBN 90 6466 021 2
f 13,00
ex. 16. Hendrik Vondeling, Oosterwoolde doe en now
f 6,90
ex. 17. Harmen Houtman, Weerzien

:
:
.
:
:
:
:
:
:
:

• \

.

.

-

= -------------------------------

f 13,00 = ..............................
f 6,90
f 14,00 ................................

Disse bestelbon inleveren bi de boekwinkel of opsturen naor Stichting.Stellingwarver Schrieversronte.
Antwoordnommer 42, 8400 XC Oosterwoolde. (Fr.)
Gien postzegel en in een eupen kevot.

.

Adres. ....... ............. ....................................
Potkode

+ plak. .............................................
.

:
.
:
:
:
:
. :
:

f 13,00
Totaal

Naeme. ......................................................

S

f 13,00
f 6,90

:
:
:
:
.:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

= ............................

-

cx. 16. Hendrik Vondeling, Oosterwoolde dOe en now,
ISBN 90 6466 022 0
ex. 17. Harmen Houtman, Weerzien, ISBN 90 6466 020 4
cx. 18. L. J. de Boer, Uui et laand van L.ende en kuunder,
ISBN 90 6466 024 7
ex. 19. L. Hof-de Boer, Van mien kaant bekeken,
............... ex. 20. H. Vondeling, Haarm. Dadde die!,
................cx. 21. K!. Bergsma, Pake Schets uut el Voiks/even van Berkoop,
Veil. Zw. Kuiters-Keizer

:
:
:
.
:

=
=

-

:

Sprokke/s en spraankeli.

Verhaelen en gedichten in et
Stellingwarfs: f 9,50.
96 pag. ISBN 90 6466 016 6.
Papillin-omsiag.

Volk

-

:
9. Peggy Klinkhaemer
(ps. van Vr. G. 1-lento-Stoker).

•••••ssI••••s...........................e....•••••.

Willen jim oons via boekwinkel ..................................... ................. in .................. ..................................... ...rechtstreeksdevolgende
boeken leveren:
f 9,50
............... ex. I. Johan Veenstra, Wilde gaanzen, ISBN 90 6466 003 4.
ex. 2. Jouk (ps. M. Bakker)
Een haandvol speulgoed, ISBN 90 6466 004 2.
f 8,50 --------------------------------ex. 3. Johan Veenstra, F/uitekruud, ISBN 90 6466 006 9.
f 9,50
ex. 4. Fokke Middendorp. Her en der cleur et oolde WoI'ege
...............................
f 19,50
ISBN 90 6466 017.4:
-------------------------------f 11,50
ex. 5. Onder eigen volk, ISBN 90 6466 007 7.
ex. 6. Johan Veenstra, As de %i'ilde roze bluuit, ISBN 90 6466 008 5.
f 6,50
ex. 7. Johan Veenstra, Een vlinder van zulver, ISBN 90 6466 023 9
f 13,00 -------------------------------ex. 8. Hendrik Vondeling, Haarm, ISBN 90 6466 01 1 5.
f 13,00
ex. 9. Peggy Klinkhamer (ps. Vr. G. Hento-Stoker)
f 9,50
............................
Sprokkels en spraankels, ISBN 90 6466 016 6.
...............................
f 2,75
ex. 10. Piepmoes, ISBN 90 6466 010 7.
ex. I.I. Wube Lamers van de Kuunderwal,
f 13,00
Mien wegen bin duustere paeden, ISBN 90 6466 015 8.
f 6,90
ex. 12. Oene Bull, Eupenings, ISBN 90 6466 0190.
ex. 13. Hendrik Vondeling, Haarin en Maaiien.
f 13,00 -------------------------------Boerken in goeie en minne/aoren, ISBN 90 6466 018 2.
f 13.50
ex. 14. Jouk (ps. M. Bakker), Kienderboek van Jouk
ex. 15. G. P. Mulder De 'oorgeschiedenis van c/c Ver'eningen in Appelsehe door de

I

7. Johan Veenstra

S•• ••S•S S••S•SS

Haandtekening
..

:
:
:
S

S
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nieuw horloge
Deur vakmeensken mit mederne
apperetuur wodt jow drokwark

5jaaropeen droogj*e

tot in de .......verzorgd.
Drokkeri7e Van der Meer
vestigd in Oosterwoolde,
't Oost 73a,
tillefoon 05160-3093

pRosrr Nederland is nogal vochtig. En vocht is,
sarnen met stof, juist de grootste vijarid van precisie.
Certina, toonaangevend Zwitsers horlogefabrikant
sinds 1888, deed daar wat aan. Konstrueerde de
DS 1500: extra schokbestendig; super stof- en
waterdicht. Certina DS 1500 modellen zijn
clan ook 5 jaar gegaranaeerd tegen kondens
en waterschade. Certina, een horloge van
Zwitserse topkwaliteit.

CERTINA
MSS QUARTZ

Vraag gerust een
demonstratie.
Test hem om uw p0/s.

JUWELIER H. STEENSMA
V.

M2

Harenstraat 10, Wolvega, tel. 05610-2634

Drokkeri'Je Van der Meer

Geert Nicolai

1

ANTIQUITEITEN

r

beg&,ek uvt

OLDEBERKOOP
(:–

.

.5

Antieke leken en
oo/de grenen meubels
veul veurwarpen uut
vroeger tied

Jow vakman
s/aachter

Wi'j drokken o.e.
femitiedrokwark
haandelsdrokwark
folders
I a o rv e rs I a e g en
kraanten
boeken, veural Stell'ingwarver boeken
en....
disse boekekraante

Eupend: elke middag, hielezaoterdag
C

Nanningeweg 6,
tillefoon 05160-2175
Dattien Aprflstraote 4,
tillefoon 05160-5490
Oosterwoolde

R.

iwi NT

Oosterwooldseweg

.- —

10

Berkoop(Fr.),

.

tillefoon

Li

05164-422
H Deze advertentie

A. VAN DIJK
BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM
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Excl. bloemwarken
Vasse sniebloemen
B/uuiende en grune p/aanten
Verschillende soorten eerdewark
An/eg en onderhoold van tunen
Vaaste p/aanten, struken,
po/legies, bomen
Siergrössen en kruden

is geld waard

Willen jow gezellig

.Aanbouwkeukens
.Aanrechten
S Keukenbuffetten
.
K/eerkasten
.Sanitair
.Wand- en vloertege/s
.Bad- en WC-matten
S Badtextie/
WAARDEBON
Bij intevering van deze bon mag men bij
aankoop van een pannenset of servies
voor een tegenwaarde van 20% uitzoeken

winkelen en een boel
keur in
* luxe- en
huushoolde/ike
art ike/s
* speulgoed
* ark en gao zo mar deur
dan is jow adres

. Pannensets

netütirlik

Asta, Fissler, Suit,
Demeyere

-

. Servezen
't Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde
tillefoon 05160-2414

Denby, Rdrstrand, Hoganas,
Wedgwood
Ned. b.v.
I-UAANkeukenimport
Hoofdstraat West 48a,
B/-rRANoordwolde 05613-1283

iIL

M ulder's
Werenhuus
Appelschel

HOTEL -

Veur al jow boeken en
kantoorartikels naor de
speciaalzaeke

Dealer
veur .de gemiente
Oost-Stellingwarf

Alle boeken van de
Stelli ngwarver
Schrieversronte
uut veurraod leverber
Mit de post versturen
ok meugelik

AUTOBEDRIEF
,,CENTRUM"
D. HOOGENBERG
Vaort z.z. 82, App&sche
Ok et goeie adres veur occasions
met Bovag-geraansie
.

i9c.
Stationsstraote 19
Oosterwoolde (Fr.)

Een plezierig verpozen
in Oosterwoolde bödt RESTAURAANT
HOTEL - KEFE
RESTA URAANT
_ DE ZON"
dat over een uutstekende
akkemmedaosie beschikt

Hielendal verbouwd,
renoveerd en uutbreid
Ligt rnidden in een toeristische
omgeving veur de vier noordelike
perveensies
Kaemers mit bad, douche, toilet en balkon
Appatte zaelen veur jow recepties, diners, femiliereünies van 20 tot 300 meensken
Invalidentoilet anwezig
Eigen parkeerterrein - Gezellig a la carte restaurant
Toerist en Fries menu
Lid Horecaf, K.N.A.C. hotel, A.N.W.B. en K.N.M.V.
Tillefoon 05160-2430 - 3068
Stationsstraote 1 - 8431 ET Oosterwoolde (Fr.)
Eig. S. H. A. Hanenburg
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Twiede L.P. van Henk en Sietske Bloemhoff

1,ieties in. TWielochten
Aenlik was de twiede. L.P. van Sietske en
Henk Bloemhoff d'r veurig jaor mit de sutel- .
aktie al. Hi'j was doe liekewel nog zo vas dat
hi'j nog haost an je hanen ,,kleven" bleef.
Disse L.P. bet de naeme ,,In twielochten" mit
kregen. Dat is een al oold woord dat nog mar
weinig bruukt wodt: et betekent ,,in schiemerdonker". Dit was ok de tied dat vroeger, bi'j
mooi weer: de meensken nogal es buten •
zongen en et geluud van de moenieke over de
velden te heuren was. In die tied wodden ok de
lieden zongen daor op disse plaete een peer
van te heuren binnen. Veural de ooldere
meensken zullen heur lieden as ,.Doe Jan nog
mit zien moeder huusde" en ,Mien vader
zee" (deur et hiele laand wel bekend) nog goed
veur de geest haelen kunnen. Ok al een peer
jaor oold, uut de tied van et Harbargespul, is
et lied ,,Jaorgetiedenronte" dat schreven is
deur Henk Bloemhoff. Pattie meensken die et
harbargespul doe dertieden zien hebben
weten et nog wel daenk'. (Op die aovenden
wodde dit nommer zongen deur Tinie
Koopman). Henk schreef nog vier lieties veur
disse plaete. De àandere teksten wodden
schreven deur Johan Veepstra. Die zien
gedichten wodden , hierveur deur Sietske
Bloemhoff op meziek zet.
Et titellied ,in twielochten" is slimme autobiografisch. (As staorigan de zunne zakt/ En 't
diezig wodt op 't !aand/de koenen bij de
hekkedam/et blad dat dwarrelt daele. 't Wodt
staorigan now donkerder/et stallocht braant
zo smoek/ik vraoge: Heit is goed! dat ik de
koeken geve). Ok et lied ..Klein zwathaorig
schoelemaegien" liekt schreven nao een
emosie van de tekstdichter: ..'k Vleug de stad
deur jow nao as een wildeman/ok al waj' al
een- hiel àander meens/reed ik dwas over
broggen de lochten deur/en ik vuu!de ik was
an mien greens". Et lied .. Dc scheper van
Buil" is om 'n oold zeggien over de scheper
henne bouwd: .. Ruur omme de bri'j en kook
dunne, et is veur de scheper van Bull". Et ..Alpep!ied is 'n lied over de soms kwao!ike
bntwikkelings in oonze wereld en et ge-aemel
en gezeur daorover.
Anja de Jong uut Wolvege (zangeres bi'j de
Flying Stars uut Hooltpae) zingt drie
nommers op disse plaete. Ze zingt van Johan
Veenstra .. Kom weeromme". een lied over een
liefde die veurbi'j is en aenlik ok weer niet:
..Weej' we] dat ik van je hole! wat a'k dee dat
was verkeertl/ En wat ienzem wezen zeggen
wil/och.. dat heb ik now leerd". Tegere mit
Henk zingt ze Ok ..De laeste reize", een lied

over de veerman Charon, die de overledenen
overzette naor de stilte van et eilaand
van de dood. 1k vien dit et mooiste
nommer van de L.P. De twie stemmen, de
mooiste tekst en de meziek bin hie
tot een goed gehiel brocht. Etzelde is te zeggen
over ,, Vlochtelingen", een lied over oons
vlochten veur wat kommen zal en aenlik al
dichte aachter oons is. Dit nommer wodde ok
schreven deur Johan: ,,We vlochten tegere/de
eerde staot vonkend in braandlde zunne
schöt vuur en/verschruuit alle levçn op laand/
De zee liekt van zulver/de golven van kwik en
van lood/ De doeve is vlochtlamfde vrede op
starven nao dood". Waor 'k flog niks over
zegd hebbe is de mooie _Ballade van vier
kammeraoden". Daor zeg ik ok niks van, daor
moej' zels mar es goed naor Iuusteren...
Nog wat over de muzikaanten. Henk en
Sietske nemen ok van de begeleiding een gedielte veur eigen rekening. Veerder bin nog te
heuren Sjaak Marinus (trommen), Eddie de
Jonge (uut de groep Törf op basgitaar), Roe!
Meulenbeld (el. & ak. gitaar). Jacques
Bronsema (groep Northfolk op vioele).
Disse twiede L.P. is aanders as de eerste. Op
muzikaal gebied is d'r veur een gedielte naor
ni je meugelikheden zocht. Dat is slimme
aorig lokt. donkt mi'j. De teksten bin over et
algemien wat uutbundiger, hoewel niet in alle
nommers.
Al mit al is disse langspeulplaete een mooie
anweenst veur de verzaemeling en veur zoe'n
dikke veertig menuten luustergenot. Aj' him
vaeker dri'jen. en dat zal ok wel gebeuren,
netuurlik veur Uren Stellingwarver lieties op 'e
plaete !
H. H.
•

'Vrouw Larnkje Hof-de Boer:

,,Veurlopig hool ik et nog mar
op AOW*, Altied Onder Weg
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BERKOOP. Veur Sunderklaos nog
verschient de riempiesbundel ,,Van mien
kaant bekeken" van Lamkje Hof-de
Boer. Een aorige gelegenhied om nog es
even mit Vrouw Hof weeromme te kieken
naor heur Stellingwarver aktiviteiten.
..ln 1945 he'k een peer gedichten schreven in
et Nederlaans, die ik laeter ommezet heb in et
Stellingwarfs. Ze wo'n ok in dc riempiesbundel opneumen," vertelt Vrouw flof. ,, Bi'j
alderhaande keuperen, zulveren en goolden
brulloften he'k een protte • gelegenhiedsriempies maekt en veurdreugen. Ok wel in et
Steflingwarfs. Bekend van mi'j is ok dat ik
vaeke mitwarkt heb an et schrieven van
revue's.. Tegere mit Vrouw Jansen hier uut
Berkoop schreef ik een revue veur de CAF
(1950). veur Sport Vereent (1955 en 1980) en
alliend schreef ik de revue veur et 50-jaorig
bestaon van de ofd ieling Berkoop e.o. van
de Ned. Bond van Platte laansvrouwluden
(1970)." In 1970 kreeg ze een lintien. ;,In alle
revue's is et Stellingwarfs bruukt in schetsies
en lieties, mar de revue's weren veur et
grootste pat in et Hollaans," zegt Vrouw Hof.
In de Heerenveense Koerier van 9jannewaori
1951 lezen we in een artikel van D. M. van der
Woude dat de CAF-revue, schreven bi'j gelegenhied van et ofscheid van direkteur Chr.
van Rosmalen. acht keer opvoerd wodde. Van
der Woude schrift: _Disse-revue leeft van et
begin tot et aende." Een revue die in drie
weken tied schreven wodden mos...
Veur de oprichting van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (1972) had Vrouw
Hof dus ok al et ien en aanderdaon veur et
Stellingwarfs. Op de ooldejaorsaovend van
1967 plaetste de Geitefok van Berkoop vief.
bodden bi'j de invalswegen van et dorp mit
riempies van Vrouw Hof. Jim vienen de
teksten op disse pagina.
In 1964 wodde Vrouw Hof vraogd 5m bi'j et
weer in gebruuk nemen van de restaureerde.
karke van Berkoop inkelde biebelteksten in et
Stellingwarfs te lezen. Ze weren vertaeld deur
H. J. Bergveld. In ,,De Dreijer" van jannewaori 1965 kuwwe et volgende lezen: ,,Oolderling
Vrouw Hof-de Boer ]as inkelde biebelgedielten veur. die op veurtreffelike meniere in et
Stellingwarfs vertaeld weren deur H. J. Bergveld van Appelsche. V.eural de gedielten uut et
bock Nehemia maekten slim indrok op de
anwezigen." Vrouw Hof het van et begin van
,.De Dreijer" of in 1962 Stellingwarver bi'jdregen leverd an dit karke- en dOrpsblad. De
naeme van dit maondblad is trouwens deur.
Bergveld bedocht.

Veur de zesde keer
Stellingwarver
cursus

Stellingwarfs, waor as de Bergveld-spelling
bi'j bruukt wodt. Veerder wodt d'r verteld en
praot over Stellingwarver schrievers en
dichters en heur wark. Disse lessen wo'n
verzorgd deur J. W. Nijholt en Johan
Veenstra. Sietske A. Bloemhoff bestedet veer
een peer uren an creatief schrieven. Disse
NOOR DWOOI.[)E. Begin november gaot de
lessen valen d'r vaeke ok noflik in. Rient Et daffien van Vrouw Hof tuft de laestejaoren
Stichting Stellingwarver Schrieversronte weer
Menger en Geert Lantinga gaon an de slag mit alle maonden een stokmennig keren deur et
uut aende mit een cursus Stellingwarfs I. Et
de geschiedenis van Stellingwarf en praoten Noorden om Vrouw Hof naor vrouwludezesdejaor al weer dat de Schrieversronte zoks
over Stellingwarf zo as et d'r now henne ligt. verienings en groepen Oolden-van-daegen te
dot. De eerste cursisten hebben heur al weer
brengen om heur verhael te doen. Doe we et
Ze vërdudeliken ien en aander mit toverlan- gesprek veur dit artikel hadden, was ze aovens
anmeld. lederiene in Stellingwarf of daor om
teernplaeties. De cursus wodt ofsleuten mit daorveur ok weer vot west. Ze kwam krek op
henne kan him/heur opgeen veur disse
een ..slotles", waor as de cursisten heur een magisch getal uut, mar ze wol et niet in de
cursus, die in Berkoop holen wodt. De cirsus
getuugschrift haelen kunnen.
duurt 10 dagdielen en d'r is om 'e veertien
kraante hebben. ., Misschien kom ik daor
daegen een cursusaovend. -middag of Dit jaor is een begin maekt mit et bruken van laeter nog wel es mit."
morgen. An now toe wodden de cursussen
een losblaedig cursusboek, dat op de cursus
Ze bezorgt de meensken niet a!!iend een
vaeke zaoterdagsmiddags hullen, mar et kan
naost de verplichte literatuurbruukt wodt. Et
plezierige aovend ok dot et heurzels goed as ze
wezen dat de cursisten liever bi'j aovende of op
cursusgeld is f 25,-. Meensken die heur
weer hatverwaarmende reakties krigt op zoe'n
zaoterdagmorgen willen. Op et inschriefforinteresseren veur disse cursus kun onderaovend. Veurlopig blift Vrouw Hof heur
mulier kan invuld wodden vat aj' et liefst
staonde bon opsturen, in een eupen kevot
devies: AOW: Altied Onder Wegens. Nog
willen.
naor et bureau van de Stichting Stellingwaraltied onderwegens is heur plan om over heur
ver
Schrieversronte.
Antwoordnommer
42.
Naost et Stellingwarfs lezen en praoten wodt
leven nog es een boek te schrieven. In de Liw8400 XCOosterwoolde of bellen: 05160-4533.
d'r ommedaenken geven an et schrieven in et
wadder Kraante van 5 febcrwaori 1972 vertelt
ze an Evert de Jong dat ze d'r nog niet an toe
kommen kan. Now, negenjàor laeter, het ze et
haost nog drokker, mar ze is nog de hieltied
van doe om et bock te schrieven. .,lk moet
niet waachten tot ik tachtig bin," zegt Vrouw
Ja, ik geve mi'j op veur de cursus Stellingwarfs I 1980-1981
Hof. Now, dan het ze nog zes jaor de tied!
Evert dc Jong vun ok dat et terecht is dat
Naeme..................................................................
Vrouw
Hof de Mem van Berkoop en deMem
Adres' ..................................................................
van et Stellingwarfs nuumd wodt. Zok soorte
Postkode+ plak .................................................................
eretitels schient heurliekewel niet zo te liggen.
Tillefoon ..................................................................
Wei kan steld wodden dat ze deur heur aktiviteiten
veur et Stellingwarfs veur een belang.......................................
aovens/
zaoterdagmorgen/
middag
et
beste
uut.
Mi'j komt de
rick pat et gezicht van de Stellingwarver bewe-

BON

.

.

Van Vrouw L. Hof-de Boer van BerkOop
verschient veur Sunderklaos , , Van mien
kaant bekeken".
ging mit bepãolt. We numen even heur
inspannings veur de Stellingwarver Dag. et
schrieven van verhaelen en riempies in alderhaande kranten en blaeden, en niette vergeten
et Stellingwarver tiedschrift Dc Ovend, ze is
kontaktpersoon van de Woordeboekgroep
Berkoop. ze is aktief in de gespreksgroep Et
Schrieverskontakt, elk jaor gaot ze nog mit de
sutelaktie mit en op belangrieke evenementen
van de Schrieversronte mist ze hao.st nooit. Et
is dudelik dat et verschienen van heur
riempiesbundel .,Van mien kaant bekeken"
ok een soorte van erebetoon is an een vroüw,
die een waarm. hatte het veur et Stellingarfs.
Ze schrift zels in et veurwoord vah de bundel:.
,,Ik hebbe wat riempies die ik schreven hebbe
bi'j mekeer gadderd om daordeurok wat zicht
op mi'j zels te kriegen. Want aachter alles wat
d'r op pepier staot, stao ik zels. want et is van
mien kaant bekekn."
_
As iederiene die Vrouw Hof kent heur bundel
kocht, dan het de uutgever in et veuren vusen
te min boekies drokken laoten...!

De Berkoper
bodden
Vroeger mos ie hier tol heaelen
mar now is hier al/es vri/
ie meugen hier overal henne /waelen
Berkoop roj)l: Kom, heion/er mi7
Elk kan zonder pas hier hinnen
en iii7 praoten iec/ers tae/
a! Z()/ ci ok nog :o gek ver:innen
ie bin hier :o opjow %'erhael
Koni mar %'eerder rie/ inai c/eu,
%%ant ie binnen aansl :o Ic p/ak
in oons kleine niooie dorpien
bin ie zo Of) /014 geinak
-

Meensken die naor rust verlangen
willen Wij hier graeg onivangen
veerder ku!' lezen Of) een hod
wat je hier aizo heuc/en hoc/I
Een dörpien fli een oold verleden
mar el is nog long tan hat
'I paste him an ok hi7 et Izec/en
ie vienen hier van a//es hat
L. Ho/-c/c Boer
Disse bodden bin maekt veur de stunt van de
Geitefok op ooldejaorsaovend 1967.
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InstalIaosiebedrief'
Jitze H ofstra bv.
Oost 15 Oosterwoolde till 05160-2702

- alle verzekerings
- Bondsspeerbaank
- Makelaardij a g.
. Taxaosies van
onroerende goederen
- Re/zen en passages
Een echte Stellingwarver
wil zien streektael in ere holen

Zwikstra's
kantoor- en
boekwinkel

Ofdieling instal laosietechniek
elektrische /ocht- en krachtinsta//aosie
air-conditioning (de hieltied frisse Iochtt)
intercom
braand- en inbraokbeveiliging
centraa/ stofzoegersysteem
/ocht- en technische raodgevings

Hoot ok jow eehte bakker in ere!

S printer- electrowinkelman

De zaeke veur lezen en schrieven
Behalven een i.iutgebreid
assortiment boeken,
waorbi'j een appatte hoeke
veur boeken tegen
veleegde priezen,
ok: tiedschriften, puzzles,
spullegies, kantoorartikels
en kantoormesienen, zoas:
schrief-, tel- en
fotocopieermesienen en
kantoormeubels
En netuurlik ok

Steflingwarver

':-'

boeken!

Promenade Oost 28, Wolvege
Tillefoon 05610-2466

Bolle isja ommes ien
van de belangriekste
etersweren veur jaw
gezondhied
De lekkere, vasse en heerlik
roekende bolle koop le bi'j

.Bakkeri'je
Van Vilsteren

Iv

wasmesienen
centrifuges
Hein huushooldelike artikels
ver/ochting
doe-et-zels ofdieling
diepvriezers
koelkaasten

Elgen service-dienst en warkplaetse

Vaort z.z. 96 - Appeische

O.pl-e:1k'ai1
STELLINGWIERF
.
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

de kraante, die de wotteis diepe in de saemenleving het
en al meer as 80jaor praktisch huus-an-huus lezen wodt
in een groot verspreidingsgebied
Algemien ni'jsblad mit ni'js van jow eigen regio,
mit respekt en wardering veur cultuur, historie, tael
en traditie van oons Stetlingwarf, zoas uut de inhood
de hieltied weer blieken dot!

Z'S" T E L L I N G WA R F
Heufdstraote West, Wolvege, till. 05610-3415

veur abonnementen en adverteensies
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Schrieversronte komt mit
wetenschOppelike . reeks over de
veldnaemen van Stellingwarf
Et veldnaemeonderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte is een projekt dat
min of meer anslöt bi'j et Woordeboekprojekt dat sund 1975 in een 25-tat
dörpen in beide Stellingwarven dri'jt. Bi'j
et vraogen naor oolde woorden en uutdrokkings deuken d'r in verscheiden
groepen ok wet es veldnaemen op, en at
aorig gauw kwam bi'j Henk Bloemhoff,
]eider van et Woordeboekprojekt, en
mi'jzets et verlangst op om nao te gaon
hoe we nog meer veldnaemen van de
meensken kriegen konnen, om te perberen ok die kaante van et Stellingwarfs zo
uutgebreid meugelik vaaste te leggen.
Een peer jaor nao de start van et Woordeboekprojekt begon Johan Veenstra, de
bekende Stellingwarver schriever, die in zien
woonpiak Ni'jhooltpae de leiding het van de
woordeboekgroep, uut himzels verschillende
veldnaemen van zien dorp op te schrieven, en
mit de hulpe van een peer ooldere meensken

Vervoig interview Veenstra.
Dat over gewone dingen en meensken is toch
we/ wat veraanderd, aj' low wark bekieken
deur dejooren henne. Qfhin 1k daor mis mit?
. Ja, ik daenke daj' daor mis mit binnen. Een
boek as ,,Fluitekruud" is inderdaod een hiel
aander boek as ,,Wilde Gaanzen". Et greeft
dieper, et gaot d'r dieper deur en et gaot yule
meer over de gevulens van meensken. Mar et
blieven ok in ,.Fluitekruud" hie] gewone
meensken en heur gevulens bin de gevulens
die alle meensken hebben.
In • jow twiede boek ,, Fluiiekruud" uut 1977
staon nogal wat verhaelen over de oorlog. Ok
in aandere verhaelen komt de oorlog vaeke
naor veuren. Waoromme die belangsielling
1k interssere me slim veur geschiedenis, dus ok
veur de Twiede Wereldoorlog. Aj' over zoe'n
onderwarp naor waorhied schrieven willen
dan moej' je d'r zeker, zeker as schriever die
nao de oorlog geboren is, allemachtig goed in
inleven kunnen. Eers moej' et niet doen. Dan
wodt et niks. En et is vanzels zo dat
oorlogsomstaandigheden veur een schriever
een ..prachtige" kapstok wezen kunnen om
meenselike perbiemen en ellende an op te
hangen en zodoende uutdiepen te kunnen. Et
geft je as schriever alle kaansen.
De verhaelen speulen niet altied in oonze
streek en gaon i'aeke over meensken die hier
niet weg kommen. Kuj' dat al/egeer wel in et
Ste/Irngwarfs schrieven?
Now. een protte van mien verhaelen kun hier
wel speulen mar et hoeft niet. D'r bin
meensken die nog vaaste holen an dat
wondere idee dat aj' in et Stellingwarfs
schrieven daj' je verhaelen dan ok in Stellingwarf zels plaetsen moeten. Dat is vanzels
. onzin. In et Stellingwarfs kuj' overal over
schrieven en aj' over -meensken schrieven en
heurgevulens dan hoej' dat verhael niet beslist
in Bull of op 'e Fochtel speulen te laoten. Et
kan wel mar et hoeft niet. Want overal op 'e
wereld bin de meensken in wezen geliek.
Jow schrieven verhaelen en gedichien die een.
g/imk of een /ach verschienen laoten, mar ok
goenend waor aj' de traonen bii in de ogen
kriegen. Wat gaol low makkeliker of
1k bin nogal serieus, dus de verhaelen ,,waor
wat meer in zit" zoas de meensken dat dan
zeggen, dat gaot me veerweg et makkelikste
of. 1k mag best es een halvewies stokkien
schrieven mar in de serieusere verhaelen kan
k veul meer van mezels leggen, däor kan 'k me
yule meer in geven. Daor kan 'k me echt in
uutleven. 1k kan zeggen hoe as ik et leven,
deur middel van de personen in et boek,
bekieke en anvule.
In 1979 kwam jow dichibunde/ ,,As de wi/de
roze bluuit" in de winkel. Perb/emen as

die in zien omgeving geboren weren kreeg hij
in totaal zoe'n zeuventig veldnaemen op
pepier. Op een schetskaorte gaf hi'j de percelen an, waor de veldnaemenbi'j heurden.
De verzaemeling van Veenstra wodde deur
mi'j van taelkundig commentaor veurzien,
anvuld mit naemen uut kadastraole gegevens
van ± 1830-1900, en op 't laeste publiceerd in
de Driemaandeli/kse Bladen (jg.30 (1978), nr.
4).
Et in drok verschienen van disse verzaemeling
veldnaemen was liekewel eerder een begin as
een ofsluting: d'r wodde bi'j de Schrieversronte een veldnaemekemissie voimd, daor
meensken in kwammen te zitteyi die interesseerd weren in zok veldnaemeonderzuuk, en
die perberen wollen in heur dorp de
veldnaemen die nog in levendig gebruuk
weren of die de meensken heur nog veur de
geest haelen konnen, vaaste te leggen. Lid van
de veldnaemekemissie bin op 't heden veur
Berkoop: dokter Annema, veur Ni'jberkoop:
en Else: .Vr. A. Bloemhoff-Seinstra, Vr. Z.

Kuiters-Keizer en Vr. H. de Boer. veur
Ni'jhooltpae: de heer J. Veenstra, veur
Hootpae: de heer G. Lantinga, veur Steggerde: de beer Th. van de Bles. veur Wolvege: de
heer F. Middendorp en veur Oosterwoolde:
de heer B. Jansen. Henk Bloemhoffen ondergetekende zorgen veur de weténschoppelike
begeleiding.
Waoromme bin die veldnaemen now zo
interessaant om vaaste te leggen? Omdat et
naemen binnen die de meensken vroeger
geven hebben an bepaolde stokken laand, an
sloden. poelen, bossies, dieken, laenen,hulten
en bulten enz., kun ze oons wat vertellen over
bi'jglieks hoe et laandschop d'r vroeger bi'j
lag, waor goeie grond lag en waor minne,
waor boerderi'jen stonnen, war de gond
veur bruukt wodde, en wie de eigener was.
Inkelde veurbeelden: De Bollepeinse in
Ni'jberkoop was een stok laand mit hiele
minne en lege grond, waor 'n barg grös op
gruuide, zo dicht dat et de meensken an een
huud daenken dee. Vanwege de minne grond
wodde et doe De Bol/epeinse. De naeme El
Pad in Ni'jhooltpae herinnert nog an de tied
dat Dc Binderweg een zaandpad was. De
Dove Kaampe, ok in Ni'jhooltpae, is- een
kaampe laand van ienedie vroeger Dove Ties
nuumd wodde, en Et Oolde Huusstee in
Ni'jberkoop is en stok laand daor vroeger
een huus staon hebben moet. De gegevens die
de veldnaemen opleveren bin dus een
anvulling op de gegevens die we uut archieven
en ere schriftelike bronnen over degeschiedenis hebben. An de ere kaante leveren de

veldnaemen - as ze temeensen nauwkeurig
opschreven wodden zoas ze uutspreuken
wodden - infermaosie over de tact van
vroeger, en daor hewwe. veural bi'j gebrek an
oolder schreven Stellingwarfs, ok verleL van.
Bi'j taelkundig onderzuuk karrgebruuk maekt
wodden van veldnaemen omdat d'r nogal es
oolde klaankverschiensels in weerommC
vunnen wodden kunnen.
Omreden de oolde veldnaemen hadde an et
verdwienen binnen, perberen we eerst zoveul
meugelik meensken bi'j langes te gaon die
oons nog wat vertellen kunnen. We perberen
zo dorp veurdorp of te warken. Laeter kuwwc
dan wel es de archieven in gaon om te kieken
wat as daor uutkomt. Et uutpluzen in de
archieven kost een hoop tied. en ze blieven d'r
ommes veurlopig wel.. Veur Steggerde kon
indertied Al veidwark mit archiefwark kombineerd wodden: de heer Th. van de Bles lieteen
jaor lange in dienst west van de Stellingwar ver
Schrieversronte, dat daordeur hadde hij de
tied om o.e. floreenregisters en karkelike
archieven nao - te pluzen. Et risseltaot van dit
onderzuuk rat publiceerd wodden as twiede
diet in de riege! ..Veldnaemen van Stellingwarf", een riegel studies die bi'j de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven wodden zal.
As eerste diel zal warschienlik van 't haast at
verschienen kunnen: ..Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop". We hopen dat disse ni'je serie van
de Stellingwarver Schrieversronte een langen
iene wodden zal...
.

drs. Ph. Bloemboff-de Bruijn.

'erheuden liefde (Schoe/plak), et opho/en van
een relaosie (Mbrgen, Kom weeromme,
Sander, Bekentenis), en riek en aarni (Dc iene
zien dood, Riekdom) kommen daorin veur.
Gaon de meensken warke/ik s/echt mit
mekeer omme of bin d'r ok-nog /ochtpunties?

Fragment uut et romandebuut van Johan Veenstra

As de meensken niet slecht mit mekeer omme
gongen hoefde Amnesty International niet te
bestaon. Meensken doen mekaander de
verschrikkelikste dingen an. In 't groot en in 't
klein. De wereld hangt ommes van moord,
h&nger en ellende an mekeer. Dat mos niet zo
wezen en et hoeft ok niet. Ur bin gewoonweg
gien wOorden veur. Et het altied zo west en et
zal ok altied wel zo blieven. Mar deur alle
ieuwen henne bin d'r ok meensken die tegen
onrecht opkommen, die heur verzetten. Dat is
dan de hope veur disse wereld.

Op et schoeleplein wodde nargens aanders
meer over praot. len van de jongen van de
Striepeboer praotte schamper over deKeuninginne, dat die d'r vandeur gaon was.
Wat haj' an zoe'n meenske? Et zol now eerst
yule beter wodden veur de gewone meensken,
dat hadde zien heit zegd. Die kreeg ok blatties
en zo waor as dat in ston.

Wat is de ,,taek" van een schriever ? Moet hi7
amuseren, zien mieninggeven, kritiek leveren,
him hie/endal eupenste/len veur zien lezers '
Veurda'k een bock schrieve vraog ik me niet
of wa'k mit de lezer an moete. 1k bin niet mit
de lezer doende mar mit mezels. 1k schrieve
mien verhael en daor gao 'k in op. 1k gao
aenlik niet zo van een .,taek" uut. Mar los
daorvan kuj' mit wat aj' schrieven netuurlik
best amuseren en ie kun ok best kritiek geveii.
Et is mar waj' zels kwiet willen.
Wat perheren jow de lezer dude/ik te maeken
of mit le geven '
Dat vien 'k muuilik heur. 1k weet et niet. 1k
schrief over et gewone leven. 1k weet niet as
de lezers d'r wat van mit nemen. Misschien zit
argens de bosschop d'r wel een betienin van
wat ommedaenken geven an meensken die
ienzem binnen en niet zo gelokkig binnen, een
meens is zoas hi'j is en laowwe asjeblieft een
betien verdreegzem wezen en mekeer et locht
in de ogen gunnen.
Krek veur de sutelaktie komijow vierde boek
uut. Et hiet , , Een vlinder van zulver" en et is
een roman. Ku/' oons d'r wat over verle//en?
Heufdpersoon in ,,Een vlinder van zulver" is
een onderwiezer. We leren him kennen deur
alderhaande dingen die hi'j vandaege-de-dag
mitmaekt en d'r kommen stokken in et boek
veur -die over zien jeugd gaon. Et is wat een
stillejonge, iene die him niet zo makkelik geft.
Hi'j zol zo graeg gelokkig wezen willen en
vri'juut leven willen, mar hi'j kan him mar niet
los macken van wat as vroeger gebeurd is. Et
dörp waor as hi'j opgruuide, de schoele, de
speulhusies in de bos mit et vrundinnegien
Lieneke, et verraod van zien heit die Griesien
slaacht, zien mem die groot is mit Hans, een
Duutse soldaot en et verraod van zien
kammeraod Rob... een gelok, soms mient hi'j
dat hi'j et pakken kan, mar gelok is krek een
vlinder, as hi'j daenkt dat hi'j et het dan
dwarrelt et weer vot. 1k hope daj'm now

Een

Staorigan bekwam de praot over de oorlog en
de soldaoten totdat ze een weke of wat laeter
in ienend weer kwammen in et dorp. Een peer
auto's. • een vrachtauto mit soldaoten en een
peer moterrieders veurop. Ze gongen naor de
pastorie. Die wodde vodderd. Ur wodden
Duutsers in onderbrocht. Ur kwam een post
en op et dak van et huus kwam een
uutkiektoren te staon. Now hadden we ze vlak
naost huus en in ienend leek èt as da'k op et
schoeleplein een stok belangrieker wodden
was. De ere jongen vreugen me honderd uut.
Wat as ze percies deden, de soldaoten in de
pastorie, as d'r wel es scheuten wodde, as d'r
wel es gevangenen henne brocht wodden die
ondervraogd wodden mossen en a'k ze bi'j
naachte wet es mit laampen semen zag. Et was
niet onaorig zoe'n belangstelling. eers wa'k
nooit zo in tel. Now wollen d'r ok wet goenend
bi'j me thuus kommen om te speulen. 1k hut de
boot of. 1k vermaekte me zels we!. 1k weet
de dag nog dat hi'j veur de eerste keer bi'j oons
kwam. 1k zie him et pattien nog op kommen.
1k zat veur et raem. _Mem d'r komt een
soldaot et pattien op." Mem keek. ,,'t Is iene
hiernaost weg. Wat zol hi'j willen. Mem?
Toch niks aekeliks, Mem?" ,,Welnee mien
jonge." Mem gong naorde deure. 1k leup heur
aachternao en bleef stiekem luustren aachter
de keukendeure. Hi'j kwam om eier. Ze
hadden zien dat we een kiepehokke aachter et
huus staon hadden. As ze zo of en toe niet wat
eier kopen konnen? Mem gaf him de eier mit
en hi'j betaelde heur. Mit 'n beidend keken we
him nao deur et raem van de keuken. Nao die
eerste keer kwam hi) vaeker. Altied om eier.
Meerstal op een woensdagmiddag as ik vri'j
was van schoele. In 't begin wa'k zuver een
betien schoftig en duste ik niet mit Mem naor

van zulver
de deure toe, totdat ik op een keer bi'j de
knienekappe was doe hi'j d'r an kwam. 1k zat
op 'e huken bi'j de knien en praotte mit him
en streelde mit mien vinger deur et gaes henr e
over et snutien en voerde him vasse knien blatties. Hi jhadde aachter me staon veur da'k
d'r arg in hadde. Hi'j hadde tegen me praot.
Alles kon 'k niet verstaon. mar 't meerste toch
wel en hi'j hadde de knien ok een aaigien
geven. Aenlik leek hi'j best aorig.
Hans hiette hi'j. verte!de Mem op een keer. en
hi'j kwam uut de buurt van Bentheim. 1k wus
niet hoe as Mem wus dat hi'j Hans hiette en ok
niet hoe as ze wus waor as hi'j weg kwam, mar
ik daenke dat hi'j heur dat een keer verteld bet
doe hi'j om eier kwam. 1k weet niet meer wanneer a'k d'r aenlik percies arg in kreeg dat
Hans niet alliend woensdagsmiddags om eier
kwam, mar dat hi'j ok wel es een inkelde keer
op een aovend bi'j oons kwam. Mem hadde
d'r niks van zegd. mar op een aovend doe 'k
wakker wodde, heurde ik stemmen in de
keuken. 1k was zo ni'jsgierig wie as d'r was
da'k et lock naor de zoolder toe zachies los dee
en op 'e trappe staon gong om te luustren. Et
was zien stemme. De ere morgen vreug ik
Mem waoromme as hi'j aovens zo laete om
eier kwam. Ze zee dat hi'j niet om eier
kommen was, dat hi'j d'r zomar west hadde.
Dat ze praot hadden. dat hi'j aorig was. mar
da'k d'r mar niet mit aandere meensken over
praoten mos. ok niet mit de kiender op et
schoeleplein. 1k beloofde et. 1k hadde nog
niks in de gaten. Mem hadde ommes ge!iek.
hi'j was aorig en hi'j hut ok van knienen. krek
as ik. Mar toch, argens was et niet in de haoke.
krek as moch et toch aenlik niet dat hi'j aovens
zo mar bi'j oons over de heerd kwam te
aovendpraotcn. Mem hadde gelick. d'r kon
beter mar niet over praot wodden. Et was toch
een vremde soldaot, iene die hier niet heurde.
et was inderdaod beter as de meensken mar
van niks wussen.

Volksriempies
't Is me zoe'n i'o/kien, zee de
hoer, en doe had hi'/ een kroje vol

,,

ni'jsgierig genoeg binnen, dat ik zol zeggenjim
moe'n et mar lezen donkt me.
Laeste vraoge, hoe zol een wereld zonder
boeken d'r uut zien?
Leeg. 1k kan me gien wereld zonder boeken
indaenken. 1k bin wies mit boeken. Boeken
bin een bezit. A'k een bock lezen hebbe dan
rnoetetd'r nog as ni'j uutzien.

"

kikkers.
Vule geschreeuw en weinig
wolle, zee de hoer en hi7 scheur '1
varken.

,,

"

,,

Hoe hoger hoe beter,

"

:ee de

kikkerd, en doe hadde de sturk him

in de bek.
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Kom in de kunde mit de

Veur constructiebouw,
mesienebouw en
ptaetwark

ni'je
haastveu rraod

Haandel in
Iaandbouwwarktuigen
en trekkers

b ij

FA. DE BOER

Jew hebben perbiemen mit et anschaffen
van een ni'je vIorbedekklng en jow zien deur
et doolhof van anbiedings glen uutzicht,
wat now wel een goeie vloerbedekking veur jow is,
kom dan es vri'jblievend bi'j cons an
Wi'j geven jow graeg ommenocht en op kundige
wieze goele raod over wat dr now percies bi'j jow
van toepassing wezen kan

A PP E LSCH F
till. 05162-1371
HARMEN DE BOER
STATIONSSTRAOTE 30
OOSTERWOOLDE

00 STE R WOO LD E
till. 05160-4641
vert. 05160-3170

A ile soorten varve, glas
en gereedschoppen
Medern behangsels,
inkeld en allienig
de beste kwa/iteiten

Brouwers iiI. II
assurantiekantoor
___

Snellingerdiek 1
8431 EH Oosterwoolde
till. 05160-2534

Oonze raodgevings bin
deskun dig

Jow tapijt- en gedienestoffespecia/ist bI'j uutstek is

Veur aijow
verzekerings
en
financierings

,,Het Verihuis"
J. A. GRAFHORST
Hoeke Stationsstraote, Oosterwoolde
tillefoon 05160-2151, b.g.g. 2905

de.k.
rmua

0*4v4vdp

Perbeer et mar es
Wi'] sturen graeg ien van oonze kraanten (of beide)
een schoffien op proef toe

Stuur mi'j zonder ienige verplichting
Aanpakken / Nieuwe Ooststellingwerver op proef toe

Naeme

'

................................................................ . ..

Straote:

ip

fl

Plak. ................... ............................................................... .............. . ...............................................
..........................
Zonder postzegel sturen naor:
Antwoordnummer 25, 8340VB Noordwoolde, of
Aritwoordnummer 25, 8400VB Oosterwoolde
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RechtsDraoke
In et begin vernammen wi'j van de oorlog, of
liever zegd van de bezetting, niet al te yule.
Strategisch was oonze perveensie niet zo
belangriek, mar veur de voedselveurziening
was Frieslaand wel van groot belang, dat hoe
rustiger hoe beter, dochten ok de Duutsers.
Wel kregen we, en veural ok de boeren, drekt
te maeken mit een hieleboel bedriefsbepaolings van de bezetter. Zo kregenwe al gauw
verplichte levering van peerden en koenen en
laeter van zaod en huj. En laoten we veural 't
verp!ichte greidescheuren, daor de boeren
gien zin in hadden, niet vergeten. Ur mos
greide scheurd wodden, waorvan de grond
niet geschikt was veur bouw en al!ienig mar
maisgewassen opleverde.
Mar dit alles gong temeensen nog buten de
meensken omme en hielwat boeren perbeerden om zo min meugelik an de bezetter of te
leveren, mar daor moj' wel veurzichtig mit
wezen. Hoe langer as de oor!og duurde,
hoe meer veurschriften d'r kwammen die oons
de doemschroeven andri'jden. Daordeur
gruuide et verzet, waor dan weer hadde
reakties van de bezetter aachter weg kwammen. Mit de meistaeking !eerden we de vi'janen in al zien beestachtighied goed kennen.
Deur alderhaande tegenwarking wodde de
hiele huusholing de hieltied meer in 't verzet
betrokken, wat grote geveren mitbrocht. Et
kiezen tegen de bezetter brocht je vaeke in
gewetensnood en kon geveer!ike gevolgen
hebben. Daj' mit een onschuldig liekend geval
soms toch slim in de rats kwammen te zitten
dot wel uut etvo!gende blieken.
1k kochte van Fokke de Boer, die boer was op
..Wittenburg" onder Berkoop, een bunder
rogge op stamme. We mossen dat ze!s mi'jen
en dösken. Die rogge ston netuurlik bi'j de
verbouwer op 'e riggestraosiekaorte en niet op
mienend. In overleg mit de ondergroonse
wollen we perberen, die bunder rogge buten
de leveringsp!icht te holen, en daor was de
mitwarking veur neudig van de dösmachinist
Haans Post uut Ni'jhoorn, want die was verantwoordelik veur de hiele administraosie, ok
van de zaodmeter. 1k praotte mit Haans of,
dat de rogge van .. Wittenburg" niet op mien
dOsbriefien invuld wodden zol, mar op een !os
briefien, dat bi'j mienend in!egd wodden kon,
as de knieperd an boord kwam. Et ston dus
antekend, mar kwam niet eerder bi'j mien
pepieren as wanneer d'r geveer driegde. Haans

was een vent daor aj' op bouwen konnen: de
kalmte ze!s en hi'j verblikte nooit. Dat et was
vertrouwd. En in et a!deruterste geval kon et
nog invoegd wodden op et dOsbriefien van de
verbouwer, die ien weke laeter dösken zol.
Tegen de aovend, doe de dösmesiene haostr
stoppen zol, kwam de kontreleur om' te
kieken wat de dagleveraansie was, mar veural
as de veurraod zaod wel kiopte mit et
dOsbriefien van de machinist en de zaodmeter.
Now dat kiopte allemaol percies. Doe de
kontreleur op et dosplak a!les naogaon hadde,
wol hi'j ok nog even op de de!e kieken. Daor
begon hi'j omme te snuuien, en doe vul him et
oge op de haeverkafbu!te op 'e dde tegen et
schut van de peerdestal, en daor in de hoeke
tegen et bientwark zag hi'j een toefte van iene
zak boven et kaf uutstikken. Mis was et! De
kontreleur vun daor de hiele opbrengst van et
bunder rogge van ,,Wittenburg". !k perbeerde
netuurlik de situaosie te redden om mien
onschuld te bewiezen en verte!de him
doodkalm, dat disse rogge die niet bi'j mi'j op
de riggestraosiekaorte ston de vo!gende weke
op et ddsbriefien van Fokke de Boer invuld
wodde omdat zowel de zaodmeter as de
machinist et op een appat briefien staon
hadden. Mar dit was niet zo best. De zeuvenentwintig mudde rogge mossen drekt uu-t stee
en te!d wodden. Mar die verhae!en over losse
briefies daor ge!eufde de kontreleur niks van.
De machinist en et aandere vo!k weren onder
de bedrieven a!Iemaol al naor huus gaon. Mar
de kontreleur gong onderwegens naor huus
bi'j him an. Mar de machinist speulde zien
perti'j goed mit en bleef de ka!mte ze!s en !eut
. him as bewies van goeie bedoelings et losse
dosbriefien Alen daor de 27 mudde opston en
' terechte kommen zol op et dösbriefien van de
verbouwer, die de volgende weke döste. Dit
briefien dekt mien bewering, hu! Haans Post
vol. Dc kontreleur docht daor aanders over en
maekte perces-verbaol op, daor ik in beschuldigd wodde van et verduustren van rogge, en
de machinist kreeg een uutbraander veur zien
onzorgvuldige administraosie.
Dat ston d'r veur mi'j niet zo best veur, want
de verwaachting was, dat we zeuvenentwintig
mudde rogge naofluiten konnen en butendat
had ik een beste kaans op een zwaore boete en
ik mos misschien wel de gevangenis in. De
rogge van ,,Wittenburg" mos now drekt

ruuswoordraodsel
Mit disse puzzel kuj' een prachtig boek winnen. Onder de inzenders mit de
goéie oplossing wo' n 20 boeken ver/ot. Oplossings sturen naor
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Postbusse /38, 8430 A C
Oosterwoolde (Fr.)
Van boven naor beneden

Van links naor rechts
I.
10.
II.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
37.
39.
41.
42.
45.
46:
48.
49.

50.
52.

Bekende Stellingwarverstichting
Engels bier
Zinkgat
.
Zien gang gaon Iaoten
Onderdaonig
Heufdplak van Peru
Striedmacht
Lietien
Stellingwarfs lidwoord
Gewicht
Naem!oze vennootschop
Klopt! •
.
Diel van de mast
Ofkotting van dijne
Glimlachen
GlOeiend hiete
Persoonlik veurnaemwoord
Waeter in Fries!aand
Een klein kiend
Boom
Leger onderwies
De onbekende
Bried
Winkel
V!aams veur fiets
Ruumte boven in een huus
Van eerde
Gepoest
Bekende slag
Lekkers in Sunderklaostied
•

-

I.
2.
3.
4

Volk van Z.O.-Frieslaand
In de haast
Laand in et Midden-Oosten
Dreñts veur Heit
5 Bewoner van een Stellingwarfs
dörp
6. Noot
7 Niet netties
8. Buur
9 Beginlietien van bi'jveurbeeld
een plaete
12. Ww.-vorm van tellen
13. Boom
15. Lidwoord
16. Noot
20. Vrucht van een iekeboom
22. Kleur
24. Wat nao et koken op 'e melk zit
25. Femilielid
27. Maegiesnaeme
28. Niet disse
33. 'n Betien gekanstikkerig
36. • Et ontbreken
38. B!auwachtige variaosie vans
zuurstof
39. Ver!edentied van neig
40.. Iene op zien plak zetten,
jene..... nemen.
43. Klinker in et Stellingwarfs
44. Kelderdeure (ofkotting)
46. Waor aj' de boksen mit opholen
47 Nuvere
50. K!inker in et Stellingwarfs
51. Waeter in Fries!aand

leverd wodden en gong eredaegs toegelieke
mit mien aandere rogge vot.
Een peer weken laeter - pattie !u dochten dat
ze mi'j drekt we! ophae!enzol!en - kwam de
dagveerding om veur de rechtbaank in Liwwadden te verschienen. Mar kon 't zo trëffen:
die rechter en ik konnen mekeer. Mr. Heymeier had, moej' weten mit mi'j wel es overleg
pleegd over agrarische betrokkenhied (en
eventue!e strafmaotrege!s daorop) bi'j voedse!transporten ten naodie!e van de Duutsers
en zo meuge!ik ten veurdiele van eigen yolk.
1k hoopte dus 't veurdiel te hebben van een
rechter die niet zonder meer tegen mi'j was.
Mr. Heymeier nam veur de zitting even
onopvalend kontakt mit mi'j op en ik vertelØe
him hoe et mit die rogge zat en waor die veur
bestemd wodden zo!. 1k kon antonen dat ik
disse rogge afstaon zol veur dezelde pries as
mien verp!icht te leveren rogge- en dat et
vervoer naor 't westen van oons laand al deur
de ondergroonse regeld was. Dit was veur Mr.
Heymeier voldoende.
Doe ik veur kommen mos. kon 'ik alle
bewiezen op 'e taofe! !eggen: mien eigen dosbriefien, et antekenboekien van de machinist
mit et losse briefien en de zaodmeter zien
pepieren en omdat die zeuvenentwintig
mudde doe eredaegs al vot gaon was, kon dat
losse briefien niet op Fokke de Boer zien dOsbriefien invuld wezen. Et leek ja zo simpel as
wat. De rechter knipoogde tegen mi'j en zee:
-Et mag waor wezen dat hier de indrok wekt
is van onttrekken van zaod an de leveringsp!icht, mar de waorhied liekt mi'j - en de
bewiezen !iggen daorveur op 'e taofel - dat et
de bedoe!ing was die an de levering
onttrokken rogge, op et dOsbriefien van de
. verbQuwer te verantwoorden. Van et onttrekken van rogge an de leverplicht is dus gien
spraoke en we zuflen daorom van disse niet
bedoelde overtreding, die as een administraotieve fout anrekend wodden kan, de
!eegste straf op!eggen en wel vuuftig gulden
boete en inbeslagneming - wat al gebeurd was
tegen de gewone inleveringspries. Zo luudde
et vonnis van Mr. Heymeier.
As instemming mit dat vonnis gaf ik him
een knipogien en hi'j dee 't mi'j weeromme...
Dc rechter en de beschuldigde weren
tevreden, mar de kontreleur, die d'r ok was,
keek zoer. Dit geval !eup daoromme zo goed
of, omdat ik een goed Nederlaander as rechter
trof. Alliend mar jammer dat disse rogge now
toch nog naor de bezetter gong en niet naor
eigen yolk in 't westen van 't laand zo as de
bedoeling west hadde. Doe ik Mr. Heymeier
nao de bevri'jding es weer trof, konnen we
mekere recht in de ogen zien en hebben we d'r
beide nog even goed omme lacht.
Een tied laeter biwwe beide onderdeuken om
veur aandere dingen an de greep van de
bezetter te ontkommen.
L. J. de Boer

Waor kuj'
oonze boeken
kopen
De firma's in Stellingwarf:
Boekwinkel De Jong, Vaort z.z. 35c,Appel.cche.
Kromkamp, Oosterwooldseweg 11. Berkoop.
De Vrij, Builerweg 91, Buil.
Boekwinkel Ded dens, Heufdweg Boven 13,
Haulerwiek.
Van der Bosch, Brink 6, Makkinge.
Siegersma, Heufdweg 222, Ni7hoolipae.
bekwinke! Fahrenholt. Noorthioolde.
Boekwinkel BahnmU!ler. Stationsstraotc.
Oosterwoolde.
Terpstra, GrindWeg. Sc/iarpeneel.
Boekwinkel Plaatsman. Van Harenstraote 32,
Wolvege.
Boekwinkel Taconis, Heufdstraote West 10.
Wolvege.
Boekwinkel Zwikstra, Heufdstraote Oost 28,
Wolvege.
Boekwinkel Jan Slinkman, Stationsstraote,
Oosi'erwoolde.
De firma's buten Stellingwarf:
Boekwinkel Iwema, Gedempte Singe! 11,
A ssen.
Boekwinkel Van der Kuiji, Kruusstraote 1618-20, A.ssen.
Boekwinkel Dc Groot, Zuudkade 3, Drachten.
Boekwinkel Scholtens en Zoon NV., Grote
Maat 43-44. Grunningen.
Boekwinkel Singeliers, Visserstraote 19,
Grunningen.
Boekwinkel Stabo/ All-Round B.V.. Oosterweg 68, Grunningen.
Boekwinkel De Tille, Ruterskertier 173,
Liwwadden.
Boekwinkel Binnert Overdiep, Dracht 60,
'1 Vene.
Boekwinkel Sevensma, Vleismaat 8, 't Vene.
Boekwinkel Kerkvoorde en Hollander, Gasthuusstraote 23, Stienwiek.
Boekwinkel van de AFUK, Ossekop 11, Liwwadden.
Boekwinkel Boer, O!demarktseweg 96, Stienwiekerwoold.
Boekwinkel Th. Broekema, Molenwal 3,
De Gediek.
Boekwinkel Van Wiereñ, Peperstraote 8, Liwwadden.
Boekwinkel Bolleman, Markt 38, Stienwiek.

Uut: Uut et laand van Lende en Kuunder.
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In ien woord geweldig ..

Fiat auto's

is oonze veurraod

- DAM
-

ESSTOFFEN-FOURNITUREN

ONDERGOEDNAACHTKLEDING

Verkope

HUUSHOOLDTEXTIEL, ENZ.

-

Riperaosie

AUTOBEDRIEF
,,DE FRIESE GREENS"
't

A. van der Schoot, Appelsche, tUlefoon 1429

Oost 16, Oosterwoolde, tillefoon 05160-2595

WI'J bin d'r nog
de vakmeensken waor
aj' mit een gerust
hatte kopen
kunnen
Waor aj' zeker
binnen van
(
goele
veur/ochting en
vakkund/ge
hulpe

Veur
vakkundige
en
snelle
bediening
naor

q4w gj" Wa
1+NNNE RZ@rK%U
e'%ING

Radio Oldersma
Vaort z.z. 52a
Appelsche
Tillefoon 05162-1591

lOosterwoolde Rjweg 19, till. 2103

Segarewinkel
FAHRENHOLT
Heufdstraote Oost 1

-

i1thtanhuii

.

Noordwoolde

r M

Van oolds et vertrouwde adres
veur

1

300 m 2 tonen wi j jow
hooltsniewark,
maandwark,
ret- en de ni'jste
manou-meubefs

Op

Stellingwarver
Boeken
Kom mar es langes om ok de ni'je
boeken te bekie/'en

:

00 rdwoo ide

Heufdstraote Oost 10-12-14
Tiiiefoon 05613-1284

is toch gemakkelqk
zoe n eigen streekhaank
foar al jou jildsaken.

P

t

.
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_

.

En ok zo vertrouwd, want wi'j kennen de situaosie in oonze
omgeving. As ze!sstaandige baank op coöperatieve basis kun we
viot ofwarken, in et belang van de klaanten. En dus in jow
belang. AIJe betangrieke baankdiensten hebben we in oons
pakket. En alderdeegst meer: ,,Een goeie service en viotte
ofwarking". Wi'j zullen jow graeg vri'jb!ievend raod geven en
begeeiden. Kom gerust even bi'j cons an of bel veur een
ofspraoke bi'j jow thuus.

De ëchte diereliefhebber
wil dat zien dieren
in blakende gezondheid binnen
.

••

t

WELKOOP stelt
hoge eisen an de
kwaliteit van et
dierevoer
En WELKOOP het fe/tel/k alles
veur allow huusdieren
WELKOOP staot aachter jow en
veur jow klaor
It

Oost 28, Oosterwoolde, till. 05160-2498

Dat is et veurdiel van een eigen streekbaank.
Viak bi'j huus en de hieltied bi'j de haand.
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VOORSCHOTBANK OLDEBERKOOP/NOORDWOLDE

-

Cooperatieve Voorschotbank B.A.

de bank die uw taal spreekt

W. Prinsstraat 10
Postbus 1
8420 AA Odeberkoop
Tee. 05164 - 441

Hoofdstraat Oost 6
Postbus 101
8390 AC Noordwolde
Tel. 05613 - 2825

p
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TIP negosie van de
Stellingwarver bakkiesman

Q

NI

NOORDWOOLDE. Et gaot goed mit de
Stellingwarver bakkiesman, want de
. tassen mit de Stellingwarver Schrieversronte-opdrok en de plakplaeties ,,Ik
praot Stellingwarfs, ieje toch ok?" bin
schone op. De warkgroep Publiciteit
hadde et waogd om 1000 plakplaeties
drokken te laoten. Sietske Bloemhoff het
now al weer een ni'j ontwarp maekt, dat
bi'jkotten naor de drokker kan.

S
Grote ledenwinaktie!

Een ni'j idee van de warkgroep is de prod uktie
van een kclinderveur 1982. Jim kun op een ere
pagina van disse kraante daor meer over
lezen D'r bin ok twie prachtige posters iìutkommen mit de teksten ,Wie wend is Stellingwarfs te praoten hoeft et in schoele ok niet te
laoten!" en ,,Ie hoeven d'r niet omme te
goelen geef Stellingwarfs in et plak van et
Fries op 'e schoelen". Ze kosten iene gulden et
stok en et fermaot is 62 x 44 cm.

We moe'n et aenlik ok nog even over de
langspeülplaeten hebben. Veurig jaor verscheen viak veur de sutelaktie de twiede elpee
van Henk en Sietske Bloemhoff. Harm
Houtman vertelt in disse boekekraante et ien
en aander over disse ni'je elpee. Henk en Sietske bin now al weer drok doende mit de
veurbereidings veur een dadde langspeulder.
Begin toekem jaor zal disse plaete op 'e mark
bracht wodden. Jim kun now al vast bestellen,
want dan brengen we de plaete bi'j jim thuus.
Ja, dc service van de Schrieversronte, daor
I,
an gien •iene over11aegen .I

Ok slim bliede biwwe dat d'r weer tegelties mit
Stellingwarver gezegden binnen (zie et ere
stokkien op disse blz.). As jim niet in de
gelegenhied binnen om ze in de winkel te
haelen, dan kuj' ze ok bi'j de Schrieversronte
bestellen. Op de bestelbon moej' dan even et
nommer van de spreuk zetten en aj' iene mit
een lissen hebben willen dan moej' dat d'r even
bi'j zetten.

Via de Stellingwarver
Schrieversronte ku'
g
J
now ok de volgende pubhkaosies bestellen:
Fries/and Dichters Vandaag, 71 pag. mit O.m.
ok I I Stellingwarver dichters die daor wark
veur leverden en van de publicist Gerke P.
'
Mulder Van Tert isga tot Wi//inge Prins en :

: BESTELBON

,4ppe/sche.

..
Bi'j .- de riegel brochures is weer een ni'je
..
anweenst: drs. Ph. Bloemhoff-de Bruijn:

.
.

Ve/dnaeme-onderzuuk in de StellingwarvenBi'jkotten verschienen d'r twie prima boekwarken: Veldnaemen van Stellingwarf Die/I
Ni'/hoo/tpaeen Ni'/berkoop van dehaandvan
drs. Ph. Bloemhoff-de Bruijn en Stellingwarf
in et Rieksarehief. Een haandwiezer naor
shrifie/ike, hisiorische bronnen van Th. v. d
Bles

.
.
Et lesmateriaol De geschzedenzs van de
Stellingwarven is weer herdrokt en dus ok
weer te kriegen.
Veerder levert de Schrieversronte nog de
volgende brochures:
Stellingwarfs in 't Onderwies
Verslag van een experiment .......... 1,50
Gien ,,verphcht Fries" in de
Stelhngwarven....................... 1,50
Et - brood op 'eplaanke
(3 schoeleboekies) .....................3,50
Boswallen/ Hoe as wi'j woneni
Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelklassen . . . 2,50
Stellingwarf in streeknaemen
op 'e kaorte ...........................1,00

.

:

T

.

DER IZZERD. Toekem jaor dan viert de
heerd. Ic bin dan automatisch lid van oonze
Stellingwarver Schrieversronte zien twiede
Stichting
SteI1ingwrver Schrieversronte. le
lustrum. Ur zullen dan een stokmennig extra
wo'n dan veerder van alderhaande aktiviteiaktiviteiten opzet wodden. Jim zullen daor in
ten OD 'e hoogte hullen. Et zol mooi wezen as
de streekblaeden Iaeter zeker meer over lezen.
Now is tien jaor misschien nog niet zoe'n lang inet jubileumjaor 1982 et ledental op 1000
kwam, dat daoromme now een extra ledewin
aende, mar et Schrieversronte-volkien het al
aktie. lederiene die lid is en een aander opgeft
een protte uut 'e wege zet. Nog bin d'r de
as lid kan zoe'n mooie tegel mit een
hieltied 'meensken die daenken dat de
Stellingwarfs gezegde d'r op verdienen. Aj'
Schrieversronte d'r alliend veur schrievers is,
zels nog niet lid binnen kuj'jezels opgeven en
mar zo is et now krek niet. Ur bin now jim
aj dan nog een aander opgeven kriej' dus ok
disse kraante in de busse kriegen 536 leden.
zoe'n tegel. De teksten van die gezegden
Zoe'n goeie dattig schrieven ok riegelmaotig
in et Stellingwarfs. lederiene die graeg wil vienen jim ok op disse pag. Jim numen op de
dat etStellingwarfs in de toekomst ok in bon gewoon even et nommer dat veur et
gezegde staot daj' hebben willen. De bon kan
levendig gebruuk blift kuwwe anrikkemederen et wark van de Schrieversronte te zonder postzegel op stuurd wodden naor
Stellingwarver Schrieversronte, Antwoordsteunen deur veur 15 gulden in etjaor abonnee
op et tiedschrift ,,De Ovend" te wodden. Dat nommer 42, 8400 XC Oosterwoolde. Aj' vief
ni'je leden opgeven kriej' dus ok vief tegels.
komt om de twie maonden bi'j je over. de
%j
•
j_, Ja,ikdoemltandeaktieQmledentewlnnen.Stuurmi'jdetegel(s)nommer........................................

Naeme.............................................................................................Adres. ........................................................................... .................
Postkode + plak..................................................................................................................................................................................
lk bin zels al lid/Ik geve mij zels (ok) oPas lid/ Ik geve de volgende meensken op:
aeii
: Postkode + plak
: Naeme..........................................................................................Adres. ...........................................................................................
: Postkode + plak..................................................................................................................................................................................
S

..................................••

Langspeulplaeten:

I

:
•
..
.
Henk en Sietske Bloemhoff. In Twie!ochren .......... 19,50
: ...............cx.
Singeliers................... 17,90
Henk
en
Sietske
Bloemhoff.
: ...............ex.
...............cx.
Wolvegester
Mannekoor
('Klanken
uit het land van
:
Stuyvesant') .......
................................................ I 7,90
:

.

:
- ...............................
:

Pieter
ex. Dadde elpee van Henk en Sietkse Bloemhoff

•

.

: Brochures:

............... ex. Stellingwarfs in 't Onderwies.
Versiag van een experiment .... ... 1,50
:
Gien ,,verplicht Fries" in de Stellingwarven ............. I .50
... ...............ex.
ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekies) ................. 3,50
•.
ex. Boswallen/ Hoe as wi j wonen/ Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelkiassen ............................... 2,50
ex. Stellirigwarf in streeknaemen op 'e kaorte ................ 1,00
...............ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven ............. 1,00
...............ex. Veldnaemen van Stellingwarf. Diel I Ni'jehooltpae
en Ni'jberkoop *
:
...............ex. Stellingwarf in et Rieksarchief.
:
Een haandwiezer naor schriftelike, historische bronnen
:. ...............ex. Geschiedenis van de Stellingwarven (3 schoeleboekies) 4,50

:
:
:

49

:
.........................
-

:

...............................:

................................

= ...............................

:

................................
- ............ ...................

:
:
...............................

: Diversen:

:
. Mouwhemden mit Schrieversronte-opdrok
:. ...............ex.
(L, EL, M)...................................................................

12.50 -

...............................

............... ex. Fries/ands Dichters Vandaag ................................... 14,90 ................................
...............ex. G. P. Mulder Appelsehe ........................ ................... 6,00 ................................
...............ex. G. P. Mulder Van Terwisga tot Willinge Prins...... 10,00
:
...............ex. Poster Wie wend is Stellingwarfs te praoten
...............................
hoeft et in schoele ok niet laoten ..................................... . ic
...............ex. Poster le hoeven d'r niet omme te goelen
geef Stellingwarfs in et plak van Fries op schoelen ...... I ,00
...............ex. Sierd Geertsma-keljnder 1982 mit
:
...............................
:
13 prenten en gedichten .................................................. 9,50
............... ex. Tegeltien no.................mit/zonder lissien.................... 6,95 ................................

=

:

e

'

=

12.95=...............................

I

............... ex

t nije plakplaetien............................................ 1,00 ................................
iili11ZII1I ..

..
nef
.

.. : •

op,',

1

Naeme. .................................................................................... ................................................................................................

.

.

.

Stellingwarver
spreuken
op waandbotties
OOSTERWOOLDE. De laeste peer
jaor koj' mar muuilik waandbotties mit
Stellingwarver spreuken bezetten. Mar
deur toedoen van de Fa. ACRO uut
Liwwadden bin ze d'r weer volop. Ur
bin zeuven verschillende: I. ,,In een
hokke mit kiepen bin d'r gien twie mit
een geliekse kaom". 2 ,,Grote huzen en
weinig laand, dikke koppen en 'n klein
verstaand". 3. ,,Aj' in de sloot springen
woj' haost altied nat om beide bienen".
4. ,,Bladharken is makkeliker as diep
spitten". 5. ,,De wereld is roeg wie him
niet redden kan is sloeg". 6. ,, le kun zo
hadde rieden aj' willen, mar de vielen
moe'n tied hebben om te dri'jen". En as
vanoolds netuurlik: 7. ,,Wie wend is
Stellingwarfs te praoten hoeft et bier ok
niet te laoten".
De spreuken bin op een keurige
meniere op blauwe tegelties schilderd.
Ze bin d'r ok mit een hoolten lissien. Ze
kosten resp. f 6,95 en f 13,95. Ze bin te
kriegen bi'j Terpstra (Scharpenzeel).
Van Eerten, Zwikstra, Goldhoorn
(Wolvege), Th. de Koe (De Blesse),
Dijkstra (Steggerde), De Jong, Haanstra (Noordwoolde), De Vrij (Buil),
Rolina Slager (Makkinge), Steg (Donkerbroek), Slinkman (Oosterwoolde).
Dc Jong (Appelsche), Veenhuizen
(Haulerwiek). As jim niet in de
gelegenhied binnen om naor de winkel
dan kuj' ze via de bestelbon op disse
pagina ok bestellen.

.

Straote. ...................................................................................................................................................................................
Plak+ postkode. ............................................................................................................................................................

:

. ... ............
•. Daotum: .........................................................................................................................................................
t:

.

Haandtekening:
priezen nog niet bekend, moet nog verschienen.

_________________________________________ I . .............•.......................................................:

Koop bi'j oonze
adverteerders
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Auto

KW-Restaurant Bar

*UjI*n?

,,De Hanenburcht"

Veur een aklaogien kunjow overal
mar veur vakwark moej' bi'j oons wezen,
daor bin we FOCWA bedrief veur!

SCHAE AN DE AUTO!

.

AU
AU

Po H. KEUTER
Oosterwoolde

Appelsche, till. 05162-1376

Groot parkeerterrein
Zaefen tot 350 personen

Daenk om dit mark!

EI

et kepmark
veur vakwark

Et lokt je allemaol yule beter bi'j

r

r

Millgrutta
A

In- en verkope van
antiek en curiosa

Kefé H. de Vries
BuIerweg 81 - Buil - Till. 05612-285

PARFUMERI'JE

i
DE JONG

Even bekommen mit
een happien en een
draankien midden in
et Steiingwarver
Iaand

Homeopath/a Dr. Vogel en VS. M.

Ok veur perti'jen, vergeerderings enz.

Vaort z.z. 35c - till. 05162-1565

Reform
Keunstnijverhied
Boek- en kantoorboekwinkel
Ge/os/es, speu/goed, tebakart.
8426AD Appelscha

APPELSCHE, Vaort z.z. 87
tillefoon 05162-1305

is zaelruumte beschikber

N.B. Ok veur boekebonnen
en kedocheques

Gao vandaege een blievend
Iezerschop an mit de

Liwwadder Kraante

D
0

Naeme: ...........................................................................................
Adres: ...................................................................................
PIak...........................................................................................

0
0

krigt 14 daegen lange ommenocht de kraante

en

wodt daornao abonnee veur et vorrelsjaor
(= kwartaalabonnèe)

bon in enve/oppe zonder postzegel sturen an de
0 (D/sse
Leeuwarder Courant, Antwoordno. 123,
G 8900 VC Leeuwarden)
£:J El El El 11 El 13 1:11:10 11111111111111

Mit nóg 113.500 aandere
abonnees
daegeliks een riekdom an

LEEUWARDER COURANT

ni'js in huus?

Een ni'jslengte veur!

Dat kan!

PAGINA 15

Wft
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ts j et bakken daele zitten

B,R-ENGT SCHAE

WEER- IN 'TGOEIE

Now en of dat schilt. . . . le hebben bo//e die, krek as in een computer,
programmeerd maekt wodt. Mar maekt een e/ektronisch oge
et peerd vet .....2
Goeie bakte bolle kan et oge en de haand van de meester niet missen
Jow waarme bakker Hie/ke Stroetinga lit fiat bi'j at bakken dae/e,
mar máékt jow daege/iks brood persoon/ik
Brood mit een haandtekening

Lange Marktstraote 26
Liwwadden

verzekeri ngs

Tillefoon 05100-41313

Keur uut omdebi'j
60 soorten brood

RESTAURANT

RESTAURANT

,,'t Olde Vat"

,,DE DUKER"

verschi/Iende zaelen
van 50-400 meensken
groot parkeerterrein

.
sfeervo/ inr/cht
grote parkeergelegenhied

Mit veul meugelikheden veur et holen van grate Jiekegoed as kleine perti'jen
o.e. person ielsfesies, brulloft, diner, koold buffet, koffietaofel
en vergeerdering
Wi'j verzorgen ok jow bedriefseupeningof jaw privéfesien an huus

Specialiteit:
FRIES ROGGENBROOD

Veur kleine groepen stellen wi'j veur een redelike pries een bus beschikber
onder et motto: ,,Glassien op, laot je rieden"

jS

Willen jaw graeg goele infermaosie, kommen jaw dan gerust vri'jblievend
bi'j oons langes!

'

Stationsstraote 28, Oosterwoolde
till. 05160-2401

H. JANSEN EN ZN.

Heufdstraote Oost 5 - Noordwoolde (Fr,) - Ti!!. 05613-1234, b.gg. 2405

Veur de
betere schoenen

schoe-huus

Bakkeri7e Kruier
a/jaorenlang
een bekende naeme
:
in Wolvege en
omstreken
veur at jow
geba/c koeke en brood

Veur jow:
De ienigste specialist in
reform en zuvel in Oosterwoolde
waor kwaliteit en goefe raod
vanze/ssprekende zaeken binnen
Kom es kieken bi'j de specialist
in goed eten!

schilderwark
behangwark
waandbekl/eding
v/oerofwarking
dubbe/glas
figureerd glas

XQN

idei,osl oii.
Stationsstraote 20 - Oosterwoolde
till. 05160-2372

De Gulden Smaeck
Banketbakker
Prom. Oost 38 - Wolvege
till. 05610-2396

SCHILDERSBEDREF

(

.

Dlikstra

.

Z UVEL
SIETSE/FEMMY BOS

Snellingerdiek 33
Oosterwoolde
Tillefoon 05160-4625

Quadoelenweg 2 - Oosterwoolde

, Is vier brillen hebbe n zo v

1

11

'T

lene veur vaeke dregen; iene veur
noodzaekelike reserve; jene veur et . •
uutgaon en am echt mool te wezen • •
en lene veur zunne in zommer en winter
lene opticien, zoas wi'j, die Jaw veur alle
viere vakkundig raod geft

FRANS VISSER OPTIEK
diplomeerd opt!cien-oogmeetkuridige
ziekefoonsleverancier en contacteersspecaist

Stationsstraote 32, Oosterwoolde,
tillefoon 05160-4478
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