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De Boekekraante is een uutgifte van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Oplaoge: 21.000 stoks. Dli blad wodt huus-an-huus verspreided in Oost- en West-Stellingwarf.

Drok: Van der Meer, Oosienioo/de

Twie pond 'n stuver
Een klein betien een feestgevuulleeft d'r bi'j de
redaktie van ,,Twie pond 'n stuver". Want et is
veur et vuufde jaor dat disse Stellingwarver
sutelkraante bi'j jim over de heerd komt.
De kraante staot weer stiefvol aorige stokken.
Zo is d'r netuurlik een gesprek mit de Bergveldprieswinner van dit jaor. Redakteur
Houtman was bi'j him. Jim kun now es een
keer uutgebreid lezen wat as d'r allegeer veur
neudig is om et S chrieversronte-t ied sch rift De
Ovend zes keer in etjaor verschienen te laoten.
Redaktielid Henk Kroese wet dat uut de kick,
want behalven dat hi'j now bestuurslid is,
warkte hi'j vroeger as administratief mitwarker veur de Stellingwarver Schrieversronte.

leesplezier hebben meugen, is oonze hope. En
as dat zo wodt, dan daanken jim dat in et
eerste plak an al oonze adverteerders, want
zonder heur zol ,,Twie pond 'n stuver" niet
verschienen kunnen. Tot ankem jaor, of, wie
wet kommen we ok bi'j jow an de deure mit de
sutelaktie! ,,We", dat is de redaktie, en die
beston dit jaor uut: Jakob van der Beck,
Renny Betten, Gea Hofstra, Harmen Houtman, Henk Kroese, Geert van der Meulen,
Henk de Zeeuw en Sietske Bloemhoff.
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Netuurlik ok weer alle ommedaenken veur de
ni'j te verschienen boeken en heur schrievers
en veur de boeken die de laeste tied uutbrocht
binnen. En... niet te vergeten. . . ók ommedaenken veur de ni'je kelinder. Veurig jaor kon de
publiciteitskemmissie (die trouwens uut dezelde meensken bestaot as de redaktie van disse
kraante) et allemaol niet op 'e tied veur
mekaander kriegen. Mar gelokkig hoeven we
al die meensken die zo graeg een echte
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Stellingwarver kelinder hebben willen, now

niet weer teleur te stellen. Wees d'r op 'e tied
bi'j, bestel him vandaege nog! Jim kun d'r
meer over lezen op bladziede I I.

H. J. Bergveldmpries veur
Johan Veenstra
Foto boven:
Op donderdag 20 september overhaandigde
burgemeester J. H. Schurer van WestStellingwarf an Johan Veenstra de H. J.
Berge/d-pries. (Fob: Jan Harm Spzjkervet,
Liwi'adden).
NI'JHOOLTPAE. De kraanten stonnen d'r
vol van: de schriever Johan Veenstra kreeg de
H. J. Bergveld-pries veur zien manuscript
,,Naachs goelen de honnen". Veenstra zien
eerste reaktie: ,,Wat moej' zeggen aj' krek
zoe'n prachtpries kregen hebben? Wat gaot d'r
deurje henne aj' beld wodden en heuren daj'm
wunnen hebben? Now, dan vuul iejezels best
wel een hiele speksnieder!" De redaktie van
,,Twie pond 'n stuver" was d'r as de kiepen bi'j
en praotte mit Johan Veenstra over zien
schrieveri'je en over zien ni'je bock dat veurige
weke al in drok verscheen. Dat verhael kun
jim lezen op pagina 3.
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De kiender van Stellingwarf kun een mooi
gesprek lezen mitt de bekende schriever Doif
Verroen, daor Pieter Jonker as gaastredakteur mit praotte. Pieter vertaelde een stokmennig verhaelen van Verroen, en een diel
daorvan kun jim now al lezen. Op dezelde blz.
een hiel biezundere strip van Hendrik-Jan van
Veen. Kick mar es gauw!
Dat oold en jong mar weer een protte

Tasse ommenocht!!!

.
WOLVEGE-OOSTERWOOLDE. Nao et
grote boekefeest van vri'jdag 28. september
gaot op deensdag 2 oktober de Stellingwarver

Hof van Berkoop
Trefpunt veur meensken die van lekker, betaelber eten ho/en
Elke dag eupen
Ok Schrieversronte-/eden kun d'r
over mitpraoten

van 2 tot
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boekeweke uut aende. Bi'j ankope van f 20,an S tell i ngwa rfstaelige boeken kriej' een
prachtige Schrieversronte-tasse kedo. Winkeiweerde f 4,50. De volgende boekwinkels
doen mit de aktie mit. Ze kun alle titels van
pag. 7 en 13 in disse kraante leveren:
BOEKWINKEL DE JONG, Appelscha KROMKAMP, Berkoop - BOEKWINKEL
DEDDENS, Haulerwiek - BOEKWINKEL
BAHNMULLER, Oosterwoolde - BOEKWINKEL PLAATSMAN, Wolvege - TERPSTRA, Scharpenzeel - BOEKWINKEL TACONIS, Wolvege - BOEKWINKEL ZWIKSTRA, Wolvege - BOEKWINKEL JAN
SLINKMAN, Oosterwoolde - BOEKWINXEL FARNHOLT, Noordwoolde - BOEKWINKEL MOLENBUUR, Wolvege.
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Sutelaktie nr. 9
uut aende
As disse kraante bi'j jim deur de busse
glidt dan duurt et niet zo arg laank meer
dat d'r in een stokmennig plakken ok dit
jaor weer suteld wodt. Om sekuur te
wezen: op zaoterdag 6 oktober, woensdag 10 oktober en zaoterdag 13 oktober.
Veurig jaor hadden we et weer niet zo mit
en dat was goed te marken in de verkope:
f 11.000,-tegen krapanfl6.000,-in 1982.
Mar d'r bin dit jaor een protte ni'je
boeken in de kroje en... ok weer een
schitterende kelinder. Dat wi'j hebben d'r
wel vertrouwen in dat et weer lokken zal.
Wat de suteFders anbelangt, daor bin d'r
niet gauw te yule van, dat as d'r goenend
binnen die dat ok wel es bi'j et aende
hebben willen, laot et Renny Betten op 'e
Laak 15 in Oosterwoolde even weten
(05160-3898).
En now de plakken daor wi'j dit jaor
kommen mit de krojen:
Zaoterdag 6 oktober 1984:
Dc Haule, Dc Fochtel, Appelsche-Noord,
Oold-Appelsche, Langedieke. Oosterwoolde
(westkaante Snellingerdiek en zuud kaante
vaort, Meuleweg van Prakkenlaene of),
Venekoten, Broodhoeke, Hoge- en
Legeduurswoold
Woensdag 10 oktober:
Noordwoolde, Dc Stellingenweg (van
Berkoop tot Wolvege), Ni'jhooltpae
(aachterlanges)
Zaoterdag 13 oktober:
Scharpenzeel, Dc Langelille, Dc Gracht,
Spange, Munnikeburen, Wolvege
(oostkaante van de rieksweg), Ni'jhooltpae
(dorp)
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Et tientien is een verhael van Doif Verroen. Doif is een bekende schriever van
kienderboeken. Hi'j wun a! twie Zulveren Griffels. Dat is een soort pries aj' een hid
mooi kienderboek schrieven. Hi'j kreeg die priezen veur De kat in de gordijnen en
Hoe weet jij dat nou. Gien Stellingwarfs heur ik jim al fluusteren. Nee, dat kiopt. Doif
schrift zien boeken in et Nederlaans, want hi'j is in Delft geboren.
Bekend bin ok zien boeken over Sjoe en Piet en in december veurig jaor kwam zien
ni'jste boek uut: Een dikke viespeuk. Dolfis now doende om 50 verhaelties te schrieven
veur et blad Margriet.
Vroeger schreef Doif ok boeken veur grote meensken. De Schrieversronte wil perberen
een boek te maeken mit verhaelen van Doif in et Stellingwarfs. Pieter Jonker zorgt d'r
veur dat de verhaelen in oonze eigen tael te lezen binnen. De tekenings bin van The
Tjong King. Een mooie naeme, niet? En hi'j maekt ok mooie tekenings bi'j een
hieleboel bekende kienderboeken. Van veuren hiet hi'j The en zien aachternaeme is
King. The is een Chinees die niet in China geboren is, mar op Midden-Java. Hi'j kreeg
al es den ,, Goolden Penseel" veur zien tekenings. Ok een pries veur kienderboeken.
Nog even Doif an et woord: 1k bin mit schrieven begonnen doe 'k nog in de twiede
kiasse zat. En ik doe et nog de hieltied. Elke morgen perbeer ik een verhaeltien te
verznnen en dat schrief ik dan op. 1k vien lezen haost krek zo plezierig as schrieven.
Lezen is krek tillevisie, mar dan in je heufd.
Mit daank an uutgeveri'je Leopold in Den Haag en netuurlik ok Dolfen The bedaankt veur de
toeslemming.
NI'JBERKOOP. D'r is al weer een ni'je
passinge uut van de succes-plaete ,,Singeliers"
van Henk en Sietske Bloemhoff. Netuurlik
kuwwe ok nog viot leveren .,In Twielochten"
en ,,'n Wiendeldaore".
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Ja, ik geve mi'j op veur de cursus Stellingwarfs I, 1985
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INaeme. .............................................................................................................................................................
IAdres. .................................................................................................................................................................
IPostcode plus plak. ..................................................................................................................................
ITillefoon. ................................... .....................................................................................................................
:
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Mi'j komt de

...................................... aovend/zaoterdagmiddag

Wie dot mit an de
cursus Stellingwarfs 1?
BERKOOP. Et wodt alweer de negende keer
dat d'r een cursus Stellingwarfs I orgeniseerd
wodt in de schoele van Berkoop. Krek as
veurgaonde jaoren zal die in jannewaori
beginnen. De cursus bestaot uut tien lessen
van twie uren, mit an et aende nog een slotles.

Hallo jonges en maegies

EEN TIENTIEN
Jan en Jaap hebben een tientien vunnen.
Et lag bi'j de bakker veur de deure.
Jan zag et liggen.
En Jaap het et oppakt.
Dat ze hebben et tegere vunnen.
Eerlik is eerlik.
Jaap wil d'r koekies veur kopen.
En kauwgom
Of droppies
Wat vien ie van droppies.
Veur een tientien kuj' een protte droppies
kopen
Bàrgen!
Wel zeuyen zakken vol!
Mar Jan geft glen bescheid.
Dat tientien is zienend niet.
Ze hebben et vunnen.
En now moe'n ze et weeromme geven.
Mar an wie?
Ze weten ommes niet wie zienend et is.
Zuwwe et an de bakker geven? vragt Jan.
Daor het Jaap gien nocht an.
Dan kocht de bakker d'r droppies veur!
Misschien is et wel van iene die et aarm het,
zegt Jan.
Van iene die et goed bruken kan.
Mar Jaap zegt van niet.
Oonze heit en mem zeggen altied:
Aarme meensken bestaon niet meer.
Dat zeggen Jan zien heit-en-die ok.
Nee heur.
Vunnen is vunnen.
Mar gauw wat kopen.
Daor komt een klein joongien anzetten.
le kun him hierweg al raozen heuren.
Die is vanzels dat tientien kwiet, daenkt Jan.
1-Ii'j zol et liefste votdraeven.
Hadd' votdraeven.
Mar et joongien kan hadder as him.
Want die het een tientien votsleept!
En hi'j vragt gauw as zi'j et ok vunnen hebben.
Jaap en Jan geven et weeromme.
Et joongien is bliede.
Mar Jaap en Jan niet.
Vot tientien.
Vot droppies.
Mooi heur!
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et beste uut.

--------------------------------------

Liek as de veurigejaoren hebben we ok veurfim weer wat in disse kraante. Jim
zien hier een stripverhael ofdrokt, dat as tekend is deur Hendrik-Jan van Veen
uut Roden.
, , Wat een reer stripverhael", zullen jim we! zeggen..., , d'r staot ja ommes niks
bi'j te lezen".
Dat is ok zo. Oonze tekener hadde et zo verschrikkelike drok, dat hi'i de tekst
hie1emaoe vergeten het.
Now is oonze vraoge: Zollenjim him niet he/pen wi/len? Jim moe'n dan in elk
,, wolkien"jim eigen iekst zetten. As dat klaor is moej'je stripverhael opsiuren
naor:
Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Postbusse 138
8430 AC Oosterwoolde
Veur diegene die as et mooiste verhael maekt het hebben we een
computerspullegien klaor liggen en veerder bin d'r nog den peer aandere aorige
priezen te wthnen. Jim moe'njim verhael insturen veur 31 oktober 1984 en zet
even je naeme, adres, plak en leeftied d'r bi'j. Doe je best en een protte succes.

daor aj' nog es persoonlik overheurd wodden
en as dat d'r wat op liekt, kriej' ok nog een
dipiome. In de lessen wodt andacht besteded
an et lezen en schrieven in et Stellingwarfs, an
tael en literatuur (cursusleider is Johan
Veenstra), an creatief schrieven (Sietske
Bloemhoff) en an de geschiedenis van
Stellingwarf. In die lessen lat cursusleider
Geert Lantinga o.e. slim mooie toverlanteernplaeties zien., Ok wodt d'r onder leiding van
Lantinga ieder jaor een schitterende excursie
argens in de prachtige netuur van Stellingwarf
maekt.
Et cursusgeld is f 30,-, en dat is niet yule, want
daor kriej' een cursusboek veur en elke les een
heerlik bakkien koffie mit een stok koeke d'r
bi'i. Et liekt d'r op dat d'rvan'tjaor nogaiwat
foci
de koppel moet ok niet ál te groot wodden.
Op 'e onderstaonde bon kujje opgeven en ie
kun ok nog vermelden, wanneer as et je et
beste schikt, dan zal daor zo yule as meuglik is
rekening mit holen wodden. De bon kuj' in
een eupen kevort naor et buro van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Antwoordnummer 42, 8400 XC Oosterwoolde, sturen. le kun netuurlik ok even bellen:
05160-4533. Lao'we zeggen, tot jannewaori!
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kunnen. Ft is vanzels wel zo daj', as 't je in 't
leven niet altied mitweert, de onp!ezierige
dingen, aj' schriever binnen, as 't waore van je
of schrieven kunnen. le bruken je minder
gelokkig wezen, je benauwdens en je ienzemhied veur je schrieveri'je. En dat is dan
meerstal niet je minste wark. Zo kuj' minder
mooie dingen ommebugen tot wat positiefs, al
blieven vanzels et ongelokkig vulen, de
benauwdens en de ienzemhied wel bestaon,
mar ie hebben d'r wel wat positiefs mit daon.

Winner van de Bergveld-pries 1984:
Johan Veenstra
Redaktielid Harmen Houtman praotte mit him.
Ft is op 4 oktober op 'e kop of tien jaor leden
dat et eerste boek van Johan Veenstra
uutkwam. ,,Wilde gaanzen" was dat. Riempies en kotte verhaelen. Een boek van een
beginner. Now, nao tien jaor, komt op 28
september et vuufde boek van Johan Veenstra
uut. ,,Naachs goelen de honnen" hiet et. Nao
,,Een vlinder van zulver" is et Veenstra zien
twiede roman. Et is een verhael over
meenselike relaosies, genegenhied, tekotkommings en onbegrip. Deheufdpersoon van
et bock. David Mulder, maekt een reize naor
legypte. Die reize is et raemwark van et boek.
In dat raemwark, tiedens die reize kommen de
flash-backs, de gedaachten naor vroeger, doe
hi'j as kiend opgruuide in et dörp mit een heit
die zien heit niet bleek te wezen. Ft is een
verhael wodden over een heit-zeune relaosie
en de kammeraodschop van twie schoelevrunden. Een opmarkelik boek in de wereld
van de Stel!ingwarver - schrieveri'je. Wi'j
zochten de schriever op in Ni'jhooltpae en
vreugen him et ien en aander.

ri'jen en verbeterderi'jen en zo is et ni'js d'r op
et Iaeste wel wat van of le kennen et zo van
haever tot gotte, ie bin 't zo vaeke deur west
omdaj'alle wark d'r an doen. dat et toch wel
een opiocnting is as t uuteindeliK Kaant en
klaor in de winkel ligt. En misschien toch wel
een betien spiet daj' dat stokkien van jezels
now kwiet binnen en de wereld in stuurd
hebben.
3. Hej' van te veuren al een idee hoe et
ontvongen wodden zal?
Daor he'k nooit ok mar et minste idee van. ik
weet et echt niet. Et moet mar kommen zo 't
komt. 1k hebbe mien best daon en kon op dat
stuit niet beter. Wat as een aander d'r van zegt
moej' dan mar gelaoten ofwaachten.
4. War vien ie van kritieken? Trek ieje d'r wat
van an, bij' d'r bange veur?
Echt hiele slechte kritieken he'k nooit had,
mar ik kan min tegen slechte kritieken. A'k
ze kriege dan za'k daor tieden nog last van
hebben. Temeensen aj' zels vienen daj't niet
zo slecht daon hebben. Indertied ha'k best
we! begrip veur de wat minder goeie
kritieken op 'e dichtbundel ,,As de wilde
roze bluuit". Daor wa'k ok wel op veur
bereided. Een inkelde kritikus trouwens het
een wat minder aorige uutspraoke daon
over de heufdfeguur uut .,Een vlinder van
zulver". Daor he'k me indertied toch wel
slim an argerd, de man het him daenk' toch
niet goed inleven kund in de heufdpersoon
van et boek.

1. Hoe ontstaot een boek bi'/jow ? Wat veur
tied lussen daenken en doen ? Hoelange tussen
opschrieven en 'et eerste exemplaor?
Dat is ems muuilik om percies an te geven. 1k
weet niet meer sekuur wanneer a'k d'r over
begonnen bin te daenken da'k ,.Naachs goelen
de honnen" schrieven wol. In ieder geval wel
een jaor of meer veurda'k de eerste letter d'r
van op pepier zet hebbe. In gedaachten bi'j'
aenlik altied wel doende en ik hebbe een
mappe daor briefies in kommen mit alder5. In hoeverre warkijow omgeving mit an/ow
haande antekenings d'r op. die bruukt
boeken? Hoeveule komi d'r van jow eigen
wodden kunnen veur een gedicht, een verhael.
miening en inzichten in veur? Bruuk ie
een roman misschien wel. Soms briefies mit
meensken en gebeurtenissen uur jow naoste
een inkelde nfl, een bepaold woord of een
omgeving?
gegeven dat uutwarkt wodden moet. Die
As we et over de twie !aeste boeken hebben. de
briefies mit gegevens kun jaoren liggen
beide romans dus. dan warkt mien omgeving
blieven. 1k hebbe briefies mit onderwarpen d'r
op, die d'r al zoe'n jaor of vufe liggen, mar ik . daor veur de voile honderd percent an mit. 1k
bind'? zels veur-1ibttdèpercent
bin d'r absóluut visse van da'k e hriiken 7al.
want 1K Dlfl ue neuiupersoon en gien iene
Alliend wanneer we&k nog niet. En soms zie]'
aanders. Bi'j tieden bin de beide boeken best
inienend dat een hie] prottien gegevens en
wel slim auto biografisch. mar alliend ik wete
onderwarpen ems wel bi'j mekeer passen,
waore percies. Mien aldernaosten kun een
zodat et een roman wodden kan. Zo is dat bi'j
protte dingen op et goeie plak zetten. mar toch
,.Een vlinder van zulver" gaon en ok bi'j
een stok minder as ik. Aenlik mar een peer
al
..Naachs goelen de honnen". An dat laeste
meensken kun me daenk' goed vo!gen wat dat
boek bin 'k begonnen te schrieven in april
angaot, aandere meensken kennen me d'r niet
1982 en et was klaor injuli 1983. En dan duurt
goed genoeg veur, daenk ik. Behalven poeret nog meer as een jaor veurdat et boek d'r
autobiografische patten zit d'r vanzels ok een
uuteindelik is. le moe'n et lezen laoten an
protte mingwark in. Verschi!!ende meensken
proeflezers, heur opvattings en idenen al of
bin bi'j mekeer kneded tot iene persoon en op
niet verwarken. et nog es lezen, verbeterings
himzels
staonde gebeurtenissen bin bi'j
anbrengen, anbieden an de uutgever, ofmekeer p!akt tot iene gebeurtenis. Mit daor
waachten wat as die d'r van zegt, nog es wat
dan nog een brokke gedaachtewereld en
verbeterings anbrengen. kontakten hebben
fantasie an toevoegd. Een hussemussien dus.
mit de drokker, praoten mit Sietske (BloemMar echte fantasiefeguren kommen d'r aenlik
hoff), die et omslag maekt, drokproeven
niet zo yule in veur. Alle feguren staon wel, in
naokieken en nog es naokieken. En as 't boek
meer of mindere maote. veur bepaolde
dan eindelik uutkomt is 't aenlik al een
meensken. Ikke zels, naosten, kammeraoden,
ofsleuten stok wark en bi'j' ems al lange weer
meensken van 't wark. Mar ik daenk niet dat
mit wat ni'js doende.
de meersten d'r heurzels uuthaelen zullen.
2. Hoe leef ie naor et uutrikken van zoe'n
Naemen bin veraanderd, gebeurtenissen bin
eerste exemplaor toe?
vaeke toch wel ommevormd en alliend de
Al warkende dus. Mar deur al die naokiekeschriever kent et waore verhael en zo!ange as
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die zien echte autobiografie niet schreven het,
lat hi'j de meensken raoden.
6. Bin de heufdpersonen uut jow boeken en
verhaelen a/tied mannen? Kan een man,
neffens/ow, him veur een verhael in/even in et
gedaachtepetroon van een vrouw?
In de beide romans bin dat mannen, ja. In de
wat gewonere pultrum-verhaelties lange niet
altied. 1k schrieve toch wel graeg in de ikvorm, veural de langere verhaelen en romans,
en dan is et logisch dat een man de
heufdpersoon wodt, want ik bin zels een man.
Mar een man kan donkt mij ok best een
verhael schrieven over een vrouw. Waoromme niet? 1k hebbe toevallig krek een lang
verhael schreven en daor is een vrouw de
heufdfeguur in. Zollen gedaachtepetronen
van mannen en vrouwen trouwens verschrikkelik verschillen? Et gaot toch beide om
meensken. En over wereldwiede zaeken as:
gelok !iefde, geburgenhied, ienzemhied en dat
soort dingen, zollen meensken, manluden en
vrouwluden, dat in grote trekken overal op 'e
wereld niet geliekanvulen? Netuurlikzuj'jeas
' over hiel speciaole vrouwelike zaeken gaot
d'r ommeraek in verdiepen moeten. Netuurlik
vulen pattie vrouwen pattie dingen aanders an
as pattie mannen. Mar neffens mi'j bestaon d'r
gien honderd percent manne!ike en honderd
percent vrouwelike gedaachten en eigenschoppen. De iene het wat meer van dit, de
aandere weer wat meer van dat.
7. Ze zeggen wel dat een goeie schriever nooit
hielendal gelokkig wezen kan. Dat hi'j van
daoruui zien inspiraosie krigt. Wat daenk ie
daorvan?
Dat liekt me een te krasse uutspraoke. Ft is
vanzels niet zo daj' beslist ongelokkig wezen
wodden

8. As d'r weer een ni'j boek klaor is, he!' dan
rust ofgebeurt d'r vot-en-daOlik aiweer wat in
jow heufd?
Nee, ik hebbe nooit zo yule rust, mar
daoromme kan 't now wel jaoren duren
veurdat d'r weer een ni'j bock klaor is. Mar d'r
gebeurt altied we! wat. In mien heufd warkt de
boel wel riegelmaotig deur, ie luustren scharp,
ie kieken scharp en macken netisies op
kladdegies, die weer in die mappe kommen.
Een roman zie 'k me drekt niet weer schrieven,
mar langere verhaelen wi'k ems wel es weer
mit an de gang en nao twiejaor rust wi'k ok es
weer gedichten perberen te schrieven. Mar
ankem maond daenk ik d'r misschien aanders
over. En d'r is altied gebrek an tied om rustig
mit schrieven doende wezen te kunnen.
9. Wat is et muuilikste mit schrieven?
Dc eerste zin. Ft beginñen vien 'k verschrikkeuk. 1k stinne daor ommeraek op omme. 1k
ste!!e et uut en bedondere meze!s da'k et te
drok hebbe mit aandere dingen. Een begin
macken is me 't minste wat d'r is.
10. Is de wereld in/ow boeken en verhaelen de
wereld zoas we die now hebben of zoas die
aenlik wezen mos? Bin ie een schriever van
feiten of van stille weensken ? Maeken de
meensken omjow henne/ow boek ofmaek ie
de meensken injow boek?
Et is de wereld zoas die is, et bin de meensken
zoas die binnen mit al heur gebreken, heur
dromen, sti!!e weeñsken en niet vervulde
idea!en. Ft is mien wereld. Mien !even en et
!even van de meensken om me toe hebben de
beide romans maekt. mit de neudige fantasie
en alderhaande ingevings vanzels. En ik
vervorme mezels en de meensken weer tot de
meensken die in dc boeken heur eigen leven
levengaon.

Rt

tellinjawarf, mien arf 1.

Datzegt ok Jan ,,Bruna" Slinkman in
Oosterwoolde, die et hiele jaor deur
altied alle Stellingwarver boeken, plaeten,
tegelties, kaorten en plakplaeties
in veurraod het
,,Naachs
goelen de
honnen"
Johan Veenstra
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Schatjes, War Games, Sudden impact, De Tien Geboden, An officer
and a gentleman, Airport, Porky, Dressed to kill, De vier vuisten
hebben* de tropenkolder, en gao zo mar deur
DE HIELTIED DE NI'JSTE FILMS IN DE BESTE KWALITEIT
Ok verhuur

VIDEORECORDERS 1 dag ...................15j,

............................................... 20,daegen ............................................... 25,-

2 daegen
3

VIDEOTHEEK
DE TOVERLANTAARN
31,
Snellingerdiek
OosterwoOlde
Eupeningstieden mae. t/m zao. 13.30-20.00 ure

Dus kom veur alle ni'je
en oolde boeken naor:

JAN SLINKMAN
Stationsstmat 3, 8431 ET Oosterwolde, tel. 05160 5132
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dannika
kadoshop

I

Daegeliks vasse bolle,
koeke en gebak
van jow

Deense kieding en

keunstni'jverhied

C

Een boel keur in:

glas, hoolt, keramiek,
sieraoden van tin en
broons, mobiles,
keersen, stofdrok en gao
zo mar deur

waarme bakker

o

-

TINEKE KNOL

D.

Brinkstraote 3, O oster woold eJ

van der Wal

't Oost 12, Oosterwoo l de, till. 05160-2561

Heufdstraote 21 till. 05610-4888
,

4V
,C-D

Af- -47-

4Z~ 111W011111:1;RA

II

Dealer
veur de gemienten

c= HVLJr1DRP

SC HILD ERS B ED R IJF

De Vos by.

Oust- en WestStellingwarf

Autobedrief

Ok veur speulgoed en
hobby-art ike/en

AUTOBEDRIEF
1

't Oost 46, Oosterwoolde,
Stationsstraote 1 3c
Oosterwoolde
till. 05160-2164

D. HOOGENBERG
Vaort z.z. 82, Appelsche

Ok et goele adres veur occasions

till: 05160-5980

met Bovag-geraansie

bekieke
weerd.i

UN I(ENING

0
ALLES VEUR DE BADKAEMER

Mit oonze Patentrekening kun jow een hoge rente
kriegen zonder dat jow jow speergeld vaaste hoeven te
zetten.
Naost een prima basisrente beloont de Patentrekeningjow
ok mit een extra premierente. Dat kun jow zien in de tabel.
Alle biezunderheden kun jow lezen in een foldertien, dat
jow bi'j oons ophaelen kunnen. Doen jow dat mar es.
Want is et niet aorig
Ttaa1
Rekening :i;ni.:um*1 Bas is*
om te speren mit
rente
rene
rente
saJo
S00111
een hoge rente en dan
Patent
{ 3:%.i
3:%
basis
toch nog zo vri'j as een
5 .%
1.°'o
Patent 1 1 2 5OO- • i 3 :/o
voegeltien te wezen?
6%
2%
I 5UOe-_ 4 0'6
Patent

-Patent 3

i1O.00O.

-

4

b

2 °

8431 Li Oosterwoolde
till. 051603841

OOSTERWOOLDE (FR.)

Showroom: Hornleger 5, till. 05160 -3157

VANO[RVEEN

6 :'o

veurbeholen

opbouwd uut basisplus premierente
I rentebi'jschrieving op 1 juni
en 1 december

Bakkerbv
'tOOst8

Oosterwoolde, Rijweg 19. till. 2103

* Wiezigings in minimumsaldi en rentetarieven

. rente

r

qa~ctl Lti4iia
[+kkR4
Dk 'ERZ@RGING

veur betaelbere keukens

KEU KEN
mit massief ieken front, in c l. ovend, kookplaete en
ofzoegkappe

hoge rente
• vraog veur meer infermaosie
de folder bi'jjow kantoor in
de buurt
S

Anbiedings in makkelik bruun wodden

Zunnebaankenen
.

Doe meer mit de speerbank die meer dot

.

.

.

..

.

.

zunnehemels
al vanof .............................

990,

Barbas

Friese
Bondsspeerbaank

.,

ru

,.

,-

:

Oosterwoolde, Stationsstraote 8, till. 05160-5508
Haulerwiek, Heufdweg 3, till. 05161-1222

-

inzetheerden
en hooltkachels
vanof ...............................

225,

Oonze vakmeensken zorgen veur een vakkundige montage

p
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9
op bezuuk b1* i de m
van ..De Ovend"
NI'JHOOLTPAE. Wat komt d'r kieken veur
et macken van een tiedschrift zo as bi'jglieks
,, De Ovend?" Dc boekekraante-redaktie keek
even aachter de schaarms en praotte mit de
buro-redakteur, de administratieve hulpe en
de redakteur.
Op et buro van de Stellingwarver Schrieversronte op 'e Meulehoeve in Oosterwoolde
lopen we votopsiag twie van de ,,gezochten"
tegen et lief.
Pieter Jonker is buro-redakteur sund juni
1978. Wat hoolt zoks now percies in: ,,Ik bin
een soortement van brievebusse. As d'r kopie
binnenkomt dan stuur ik dat eerst deur naor
de redakteur en ik verbeter wel es even wat
taelfouten. Redakteur Johan Veenstra maekt
uut of wark at dan niet opneumen wodt. Bi'j
twiefelgevallçn overlegt de redakteur mit et
bestuur. Hi'j blift altied verantwoording
schuldig veur et Ovend-beleid.
As et materiaol weeromme komt dan gaot et
naor mien collega. die et technische pat
verzorgt. Op et heden is dat Jerry de Kock uut
Oosterwoolde. Hi'j het een jaor laank veur
oons et typewark daon. En tot volletevredenhied. Zoe'n WVM-projekt mag spietig genog
mar een jaor duren.
-De Ovend" wodt at sund 1975 deur WVMers maekt. As buro-redakteur voer ik overleg
mit schrievers. i!Iestraters, fotografen en
netuurlik ok mit de drokker. Ok hool ik een
ogien in 't zeil as- De Ovend" op 'e post moet.
Alles moet op postkode ofbundeld wodden.
Veur een pat is dat wark at auto mat iseerd."
We vraogen an Jerry de Kock wat hi'j zoal mit
de kopie doen moet. .,A!dereerst wodt alle
kopie in et kiad uuttikt en op 56 zoas wi'j dat
zeggen. Aen!ik op 56 spaties, zodat we laeter
niet alliend an et begin mar ok an et aende van
een riegel een sleuten kaant!ijn hebben. Dat
Iiekt wel zo netties. Pieter kikt et dan eerst nao
en dan tik ik et in et net. Dc buro-redakteur en
de redakteur kieken et dan beide nog een keer
nao en dan verbeter ik dé fouten. Pieter
Jonker en ik doen dan tegere de opmaek en
dan gaot et spul naor de drokker. As et drokt
is moe'n wi'j alles nog inmekeer stikken: alles
komt in losse, volen vellen an, en dan wodt
-De Ovend" niet.
Op 'e drokkeri'je wodt alles nag even sneden

Een oold vertellegien over
de Kaele Dunen
Aj' es in de Kaele Dunen kommen. daor bi'j Oold
Appe!sche, dan ziej' nog wel es wat, daor aj' in
vremde !anen vaeke omme zuken moeten. Dc grote
hoogten en de !eegten en et stoefzaand en de mooie
veergezichten op de bossen die d'r omme henne
liggen, et is a!!egere biesterbaor!ik mooi. En niet te
vergeten de heide. die in augustus en september zo
prachtig b!uuit. En dan even bekommen onder
zoe'n oo!de sparreboom die geheimzinnig roest,
krek at vertelt hi'j je wat uut ootde tieden.
Wat een mooie stee. en wat hebben de kiender daor
een wile. Dan kuj' zien dat ze niet veul speulgoed
neudig binnen. Daor hebben ze genoeg an et stoefzaand, en ie heuren ze niet tot an de Iaete zoemeraovend toe. En wat kun ze dan s!aopen van de
muuihied van et baggelen in et zaand. Dc wiedhied
en de machtige ruumte maekt van ieder daor een
aander meenske. 1k hebbe ok nog es een saege heurd
over die stee,-dat die wo'k disse keer graeg es an jim
vertellen.
In de tied doe d'r nog reuzen weren, woonde d'r een
reus U!be in Diever. Daor was hi'j een machtig grote
bouwboer. Zien breur Brommert was een kiebige
mulder. Die hadde in Dc Haske een a!!emachtig
grote roggemeule. Die Brommert was nogal vaeke
wat brokke!ig en bremstig, dat daor hadde die zien
naeme an te daanken. Veural as d'r de iene keer weer
wat te vu!e, en de ere keer weer wat te min wiend op
'e meu!e was. dan was de man nauw te hikken. As
U!be de rogge doskt hadde. mos hi'j vaeke mit een
grote zak vol naor zien breur te mae!en. Dan nam
hi'j de weg over et dreuge Appelsche, en dan kreeg
hi'j daor een boel zaand in de !eerzen. As hi'j dan
dichte tegen Else an kwam mos hi'j even bekommen,
en dan dee hi'j zien grote leerzen uut en schudde dan
stromen zaand d'r uut. Zo kwammen daor deur de
jaoren henne die al!emachtig grote zaandbulten, en
vandaege-de-dag bin ze daor nog...
Vanze!s. 't is mar een verte!!egien van meensken,
mar de kiender vienen et mooi. Lao' we hopen, dat
dit prachtige stee veur altied beweerd blift en lao' we
d'r es henne gaon te kieken, as et mooi weer is. le
vienen, zo'k at zee. ok in vremde lanen gien mooier
plak as die Kaele Dunen bi'j Oold-Appelsche.
Wube Lamers van de Kuunderwal
Uut:-De Ovend". 4ejr. no. 5, okiber 1976

In ,, De Ovend" staot elk jaor drie keer
een artikel over et Stellingwarfs
Woordeboek, mar ok wo'n d'r wel
listen mit voege!- en dierenaemen en
mit uutdrokkings en gezegden opneumen.
Hier even een riege!tien uut zoe'n list
van voegelnaemen : doempien (boomkruiper), brummeldiefien (braamsluiper), tuunschoffel (gierzwaluw), schatI iester (kramsvogel), kuunderse doerood v!eugel-tien
(meeuwen).
yen
(koperwiek), haeneker (kemphaan),
knieze bikker (zwarte stern), roje
wiekel (torenvalk).
Uut: -De Ovend", 2e /r. no. 3, juni
1974.

en dan doen wi'j et spul in de kevotten en op 'e
post."
We konnen et netuurlik niet laoten en vraog
Jerry as hi'j as Molukker et Stellingwarfs ok
muuilik vint: ,,Nee, hie!endal niet. !k viske d'r
nog wel es fouten uut die een aander eerst over
de kop zien het. Et Stellingwarfs praoten laot
ik graeg an aanderen over, mar ik verstao
alles."
An de redakteur vreugen we of- De Ovend"
een tiedschrift is of een verieningsblattien
en hoe et zit mit de kwa!iteit. Johan Veenstra:
,,In et veurste plak bin we uut aende gaon as
verieningsblad om kontakt te onderholen mit
oonze leden. Toch hebben we de hieltied
perbeerd de kwaliteit te verbeteren. Ft
muuilike is, dat we hiel verschillend pebliek
bedienen moeten. D'r bin meensken die lezen
graeg een aorig verhael of een grappig Om es te kieken wie as d'r zoa! in De Ovend
riempien. Mar bin d'r ok goenend die d'r graeg schrieven en wat as zi'j en aanderen van De
diepe deur willen. Et vaalt niet mit om Ovend vienen, vreugen wi'j vuuf meensken
iederiene tevreden te holen. We bin ok naor heur erverings.
olhaankelik van wat instuurd wodt. ye tied
van ,,as et mar in et Stellingwarfs schreven is,
is et al goed" is veurgoed veurbi.
j Riegelmao- [)e eerste die wij vreugen was de heer Diek
tig wodt wark weeromme stuurd. D'r is nog uut Ft Vene. Dc heer Diek is as Friestae!igein
gien ruumte veur twie tiedschriften, !iekt me Stellingwarf opgruuid en hi'j was, zoas hij zels

Stellingwarver Pornografie
Ooeeh
zo
traaooge
trok
Battus
de
k!eren
uut
van
zien
voegelverschrik ker
Arp Ernst
Uut: ,,De Ovend' 7e/r. no. 6,
december 1979
-

VUUf schrievers an et woord

toe. D is niet genogkwaliteit dat een literair zee, hielendal anwezen op et Stellingwarfs.
tiedschrift rechtveerdigt. Dc briede formu!e Dc heer Dick, die at van et eerste jaor van de
van now liekt mi'j veur!opig et beste toe. Mar Schrieversronte of lid is, interesseert him
et blift mooi wark om te perberen d'r alle veurnaemelikveur geschiedkundig wark, mar
keren toch weer wat aorigs van te maeken." hi'j mag ok de rest van De Ovend graeg lezen,
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voetballen
Een transfer en traktement
Stadion en sterren
Hysteric en Heineken
Wat bloed en botbreuken
en argens nog een voetballe
Karst A. Berkenbosch
Uut:-De Ovend", 3ejr. no. 5. okiober 1975

mit uutzundering van de rebriek ..Ark veur
karkewark".

:
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Schrieversronte. Doe ik ien keer mit et
Stellingwarfs lezen begon wo'k et ok wel
schrieven en dat he'k doe ok mar perbeerd".
Op 'e vraoge of Van der Weg nog wat an te
marken het op De Ovend zegt hi'j: ,,Ja, hi'j
mos aenlik een stok dikker wezen."

Luderslied
Mien tiedinge beier ik over de ve!den
Een stonde van leven, een stonde van dood
En iewig veur meensken en altied de zelden
Van dwarre!end blad tot kiend in de schoot
Want ik ken de ruumte, ik ken alle tieden
Et huj in de schure, en alle ni'j zaod
Et wondere kraomen, et still' overlieden
Van kommen tot gaon, van de b!aek'rende
draod
Mien tiedinge beier ik over de velden
De iewen veurbi'j, bestaon veur mi'j niet
1k bongel mar deur, veur altied de zelden
Deur alle gekionge!, daor zing ik mien lied
Van 'k stik weer de kop op, hoe vaek' ik ok
vaal
In zinge van leven as ni'j ideaal
HENK BLOEMHOFF
(Eerder verschenen op een poster van de
Ni'je Ooststellingwarver en Anpakken, as ni'jjaorsweensk: bi'j een foto va de k!okkestoel van
Langedieke.

Laurens ten Cate:

Vrundelik, mar niet tevreden
Dc leden van de Stellingwarver Schrieversronte bin
vrundelik, mar niet tevreden. Ze hebben in heur
nota's uut!egd waoromme. Ze vienen, dat et
Stellingwarfs en de Stellingwarver ku!tuur niet an
heur trekken kommen. Ze verlangen, dat et
Stellingwarfs as tad kend wodt. erkend en acht.
Niet alliend deur schrievers en dichters. Nee, ok en
veural deur gewone meensken. die de tael bruken in
en bi'j alle lotgeva!!en die van belang binnen. Bi'j
!iefde en haot. bi'j geboorte en dood. bi'j leven en
welwezen. En meer nog dan deur de gewone
meensken moet et Stellingwarfs as tael erkend
wodden, acht en veural brukt veur alderhaande
overheden en hoge mieters: in et onderwies en in et
verkeer tussen meensken en gemiente. Daor
mekeert van alles an.
Et bin de bekende verschiensels. die men overal
waornemt, waor as spraoke is van volkstael of van
streekdialect. D'r is een fe!le stried an de gaank
tussen heur. die et heur goeie recht vienen in heur
leven gebruuk te macken van heur eigen tael en de
..hogere machten" die belang hebben bi'j ienvormighied. Tenvormighied is makkelik veur heur die de
baos binnen of de baos speulen.
Citaot uut een artikel in , , De Ovend", 7e Jr.
no. 6, p. 174 e.v.

Ok iene van et eerste ure is schriever/dichter
Harmen Houtman. Hoewel Harmen, die a!
twaelf jaor Stellingwarfs schrift, ok wel
verhaelen schrift. bestaot zien wark veur De
Ovend veurnaeme!ik uut gedichten. Wat vint
Harmen van et schrieven in et Stellingwarfs?
..Ik zie nog de hie!tied dat meensken daenken
daj' in 't Stellingwarfs alliend mar over
Stellingwarf schrieven kunnen of alliend mar
verhaelen schrieven kunnen die in Stellingwarf
speu!en. Dat zol niet zo wezen moeten. In et
Stellingwarfs moej' krek lieke goed een
verhael schrieven kunnen dat bi'jglieks in
Panes speult", a!dus Harmen Houtman.
Een bekende bi'j De Ovend-lezers is zonder
twiefel K!aas van der Weg. Hi'j schrift at zoe'n
jaor of zeuven verhaelties over grappige
dinkies uut et daegelikse !even. Die verhaelties
schrift hi'j onder de begriepelike kop
.,Daegelikse dinkies". Hoe is Van der Weg d'r
toe kommen om in et Stellingwarfs schrieven
te gaon? Van der Weg: ,.lk wodde !id van de
woordeboekgroep en doe kregen wi'j De
Ovenddrie keer in 'tjaorin debusse. Et eerste
wa'k doe daon hebbe, omda'k De Ovend zes
keer in 'tjaor hebben wol. is lid wodden van de

Van Klaas van der Weg kommen we bi'j Jac.
de Boer uut Donkerbroek. Waorom schrift
hi'j in et Stellingwarfs? ,,Et Stellingwarfs." zo
begint Dc Boer. .,is mien tad, et is een hide
mooie tael en die moet niet votreaeken. Ft
schrieven in et Stellingwarfs dat kan 'k niet
laoten." Op 'e vraoge waor De Boer zoal over
schrift, zegt hi'j: ,,Ienvooldige dingen, dingen
uut de netuur of dingen die aj' overdag
mitmaeken. Zo bin 'k een keer uut visken west
mit iene, dat was nogal een foele visker. lene
die altied iene meer vangen wol as de eren.
Mar die dag trof hi'j et niet want ze wollen niet
bieten. 1k hadde at den keer zegd dat we naor
huus toe mossen mar daor kwam weinig
aosem op. Doe ik nao den POSdfl nog es zee
dat we naor huus toe mossen kwam de man
toch overaende. Hi'j pakte doe zien ponge uut
de buse en haelde daor twie kwatties uut. Die
gooide hi'j in et waeter en zee: ..Zo. aj'm mien
voer met vreten wi!!en. kopen jim zels mar".
Kick, zoksoorte dingen verwark ik graeg in
mien verhaelties en gedichies."
As !aeste in dit riegeltien Pieter Heida uut
Oosterwoolde. Pieter Heida schrift sund 1977
in De Ovend. Waorom dot hi'j dat? Heida:
,,Ik kwam uut de karkeraod en ik hadde a!
lange be!angstelling veur et Stellingwarfs.
Mar ik duste niet a! te goed en begin in et
Stellingwarfs te schrieven. 1k bin doe toch
begonnen te schrieven en It vul mi'j niet of.
Een meenske kan meer as hi'j daenkt, as hi'j
et mar perbeert". neffens Heida. Waorover
schrift Heida en waoromme? Heida: ,,Veurnaemelik over oo!de tradisies. spullegies,
oolde ambachten en zoksoorte dingen meer.
Dat het mien grote interesse en deur de
ontwikkelings van de laestejaoren driegen die
dingen vot te raeken. Dat moet aen!ik niet, et
moet at beweerd blieven. 1k begriepe hiel goed
dat wi'j de polss!ag van disse tied goed
verstaon moeten, dat wi'j niet stille staon
blieven kunnen bi'j vrogger. Mar hoe as
dingen vrogger daon wodden moet niet
verleuren gaon", neffens Heida.

--
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JANCO DE JONG
Siersmederi'je, Berkoop

Veur in huus
en butendeure:
nargens eers zók
smeedwark!

Veur
mooie
kieren
naor:

Berkoop, Wolvegesterweg 43,

till. (05164)-560
Ed

H. 0. NEMCA
Jow adres veur jow

Perbiemen mit de
zunnewering
Zunnekuur
10 x f 95,-

Dak- of geute/ekkeri'je
of een ni'jdak

G. K. DE JONG
JUWELIER - HORLOGER
Hoofdstraat (0) 33 - Wolvega - tel. 2598

Snellingerdiek 79
Oosterwoolde, till. 05160-3482

Et adres veur jow verlovingsringen
Graveren wiels jow waachten

Zwikstra 's
kantoor- en
boekwinkel

Alle soorten varve, glas
en gereedschoppen
Medern behangsels,
inkeld en allienig
de beste kwaliteiten

De zaeke veur lezen en schrieven
Behalven een uutgebreid
assortiment boeken,
waorbi'j een appatte hoeke
veur boeken tegen
verleegde priezen,
ok: tiedschriften, puzzles,
spullegies, kantoorartikels
en kantoormesienen, zoas:
schrief-, tel- en
fotocopieermesienen en
kantoormeubels

Oonze raodgevings bin
deskun dig

,,Het V

En netuurlik ok
StelJingwarver boeken!

J. A. GRAFHORST
Hoeke Stationsstraote, Oosterwoolde
tillefoon 05160-2151, bg.g. 2905

Promenade Oost 28, Wolvege
Tillefoon 05610-2466

HOTEL Een p!ezierig verpozen
KEFE in Oosterwoolde bOdt
RESTAURAANT
HOTEL - KEFE
RES TA URAANT
,, DE ZON"
dat over een uutstekende
akketnmedaosie beschikt
Hielendal verbouwd,
renoveerd en uutbreid
Ligt midden in een toeristische
orngeving veur de vier noordelike
perveensies

DEZDN
A&

Et Iaeste blth1iende ambacht is
dat van jow Echte Bakker.
Zeker, de zocht naor ,,efficienty"
net OK him b cireigct.
Et leek d'r even op dat d'r deur et
febrieksbrotien veur him gien p/ak meer was.
Mar jim, smaekbewuste meensken,
stakken d'r een stokkien veur.
Want waor zollen Jim wezen moeten om brood
te kriegen mit de geur en de fleur,
de kraek en de smaek van brOOd?

Jow Echte Bakker
een bakker veur alle iewen

//

iI

Kaemers mit bad, douche, toilet en balkon
Appatte zaelen veur jow recepties, diners, femiliereUnies van 20 tot 300 meensken
Invalidentoilet anwezig
Eigen parkeerterrein - Gezellig a a carte restaurant
Toerist en Fries menu

H iellfe
Stroetinga

Lid Horecaf, KN.A.C. hotel, A.N.W.B. en K.N.M.V.
TIllefoon 051 60-2430-3068, Stationsstraote I - 8431 ET Oosterwoolde (Fr.)
Ok de tenielzael is now hielendal renoveerd
Eig. S. H. A. Hanenburg

Di

Stationsstraote 28, Oosterwoolde
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Hier bin oonze boeken
9. Peggy Klinkhaemer
(ps. van Vr. G. Hento-Stoker).
Sprokkels en spraankels.
Verhaelen en gedichten in et
Stellingwarfs: f 9,50.
96 pag. ISBN 90 6466 016 6.

1. Jouk. Wi/le op 'e bri/le
Et eerste Stellingwarver
husienboek
Een boekvol prachtige riempies
van Jouk. Dadde drok!
64 pag. ISBN 90 6466 028 x
Pries f 9,50

10.
2. Jouk (ps. M. Bakker).
Een haand'o1 speulgoed.
Veertig riempics en een •
stokmenning kotte verhaelen in
et Stellingwarfs. 64 pag.
Pries f 8,50,
ISBN 90 6466 004 2.

4. Fokke Middendorp.
Her en der c/cur ci oo/cle
Wo/vege. Verhaelen in et
Stellingwerfs. 160 pag. mit 38
zwat-wit foto's (mit foto's uut de
veurige ieuw!). 2 kaörten.
Mit een had omsiag en
inbunnen.
ISBN 90 6466 0174.
Omslagontwarp:
Frits Goovaerts.
Pries f 19.50.

yolk

(
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.

een
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van
zuKier

8.

7. Johan Veenstra
Een Winder van zulver
Et romandebuut van Veenstra!
96 blz. Pries: f 13,00
ISBN 90 6466 023 9

,.SiiI toch kiender!
Heit .studeert"
Een bundel opstellen, verhaelen
en gedichten van o.e.
Jan van Overtjonger.
J. W. Nijholt. Henk Bloemhoff.
M. v.d. Hooltwal.
Dr. T. H. Oosterwijk,
Harmen Houtman.
Illestreerd deur:
Dirk K. Koopmans
64 pag. Pries f 9,50
ISBN 90 6466 032 8

oeng bult

t-
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20. - Hendrik Vondeling
Jouk /,oerkt veerder
Disse roman is et vervoig
op Haarm en Maaiien.
Vondeling kreeg veur zien drie
boeken de H. J. Bergveldpries 1982.
Omsiag: Hendrik Jan van Veen
ISBN 90 6466 030 1
136 pag. Fries f 14.90
21.

PAKE

-

.

.-.".-

wpc!•p

Et kienderhoek van Jouk
Mit een prachtige meerkleureomsiag en in een had kaft
152 pag. mit fleurige verhaelen
en meer as 40 schittterende
tekeni ngs van H. J. van Veen
ISBN 90 6466 025 5
Pries f 14.50

IS. G. P. Mulder
De voorgesehiedenis van de
Verveningen in Appelsehe
door de Gezamentli/ke
Compagnons der
Opsterlandsche en
Oose'stellingwerfsche Veenen
en Vaarien
80 blz. Pries: f 13,00
ISBN 90 6466 021 2

lende
en
kuunder

19. Lamkje Hof-de Boer
Van mien kaant hekeken
De zesde drok is alderdeegst
al haost uutverkocht
Riempies, 48 pag.
ISBN 90 6466 026 3
Pries f 6,90

cc

-

13. Hendrik Vondeling.
Haarm en Maarien. Boerken in
goeie en ininne tieden.
Disse roman is et vervoig op
Haarin. ni'jd brocheerd.
Omsiag en tekenings van
Hendrik Jan van Veen.
ISBN 90 6466 018 2.
Pries f 13,00. 168 pag.

14.

uut et laand van

S
S
S
.5

. -

5. Onc/er eigen t'O/k.
Wark uut dejaoren
1970-1976 van 24 verschillende
schrievers.
I 12 pag. Pries f I 1.50.
ISBN 90 6466 007 7.

6. Johan Veenstra.
.
As c/c ui/c/c ro:e hlziuii
Gedichten.
. 48 pag. Fries f 6.50
ISBN 90 6466 008 5.

Piepnioes.
2e drok is d'r !
Zangbundel veur de
schoelekiender. Nog veur de
oolde verkooppries
f2.75. ISBN 90646601 07.

12. Oene Bult.
Eupenings.
Vassen. 48 pag., ni'jd brocheerd.
Mit hooitgravures. tekenings.
omsiag van Dirk Kerst
Koopmans.
ISBN 9064660190.
Pries 1'6,90.
-

I

18. L. J. de Boer
Uut el laand van Lende en
Kuunder
Een boek mit verhaelen uut
Berkoop. o.e. over
deTwiede Wereldoorlog
144 pag. ISBN 90 6466 024 7
Fries f 14.90

I I . Wube Lamers van de Kuunderwal
Mien wegen bin duusrere
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 6466 015 8.
Pries f 13.00.

3. Johan Veenstra.
Fluiiekruucl. Verhaelen.
120 pag.
Pries f 9.50.
ISBN 90 6466 006 9.

17. Harmen Houtman
Weerzien
Een bundel gedichten
48 pag. Fries f 6,90
ISBN 90 6466 020 4

-

.
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KI. Bergsma
Pake
Oktober 1982 verscheen
dit volkskundig boek in de
vertaeling van
Zwaantje Kuiters-Kezer.
Now al de twiede drok.
Omsiag: Sietske A. Bloemhoff
ISBN 90 6466 029 8
96 pag. Pries: f 13.90

Ph. Bloemhoff-de Bruijn
Veldnaemen van Stellingwarf
Diel I
Ni'/hooltpae en Ni/berkoop
61 pag. mit kaorte
ISBN 90 6466 027 1
Fries f 12,50

23.
.
,--.

N11HOOLTPAE
EN NOSERKOOP

H. Houtman
Laoi himniel 'aIen. Et eerste
Stellingwarver Kienderteniel in
drie bedrieven. Meziek: J. Bosma
ISBN 90 6466.031
44 pag. Pries f 5.00

2/

24. Dirk Kerst Koopmans
Wiend in et net
een verhael van meensken en
dingen an de Scheene
Mit prachtige illestraosies
van de schriever
80 pag. ISBN 90 6466 033 6
Fries f 11.50

-

.

'

zonder
ziHe
16. Hendrik Vondeling
Ooszerwoolde doe en now
Et gaot om de laeste
150 boeken en dan is et
schone op...
96 pag. 40 foto's
Pries: f 13,00
ISBN 90 6466 022 0

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

.-.

.

.

L
*

25. Jan- van Overtjonger
Zonder zille
een ni'je fonkelende steern
in de wereld van de
Stellingwarver schrieveri'je
Omsiag: Fred Zoer
Dichtbundel
72 pag. ISBN 90 6466 034 4
Fries f 9,90

--
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In ien woord geweldig...
is oonze veurraod
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BRENGT SCHAE
WEER IN 'TGOEIE
Lange Marktstraote 26
Liwwadden
TiHefoon 058-441313

iLtcLtntta
ANTIEK

Alle
soorten meubels
en klengoed

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

- DAMESSTOFFEN-FOURNITUREN
- ONDERGOED-NAACHTKLEDING
_: HUUSHOOLDTEXTIEL, ENZ.

9M
JA F

tj

0

verzekeri ngs

't

A O"
A4
AA,

A

Oost 16, Oosterwoolde, tillefoon 05160-2595

Veur de
betere schoenen
Veur alle marken
ni'je en bruukte
auto's naor

Et beste risseltaot
in verzekerings, ,Iaand"
beriek le mit een goele adviseur
aachter de haand
Kundig, onofhaankel,k,
sp e c/a lisee rd,
lene die je kent en je zaeken
wardeert

ASSURAANSIEADVIESKANTOOR
G. Brandsma&Zn.

d0V05
____ schoe-huus

- verzekerings
- financierings
- hypetheken

AUTO BEDRIEF

Dirk Verlaan

Stationsstraote 20 - Oosterwoolde
till. 05160-2372

Hereweg 30 - Donkerbroek
Tillefoon 05168-266

Oosterwooldigerweg 31,8421 RRBerkoop
Till. (05164) 500. b.g.g. 318

k d •ktaàn&...
Perbeer et mar es!
Wi'j sturen graeg ien van oonze kraanten (of beide)
een schoffien op proef toe

Stuur mi'j zonder lenige verpiichting
Aanpakken / Nieuwe Ooststellingwerver op proef toe

Naeme. .................................................................................................................
Straote. ..............................................................................................................
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JOUK
(ps. van M. Bakker)

Greensgeval
Een twiede bundeltien mit aorige, speulse en
humoristische gedichies van Jouk, die hier een
patent op liekt te hebben. De gedichies bin
in et algemien wat langer as die in de eerste
bundel ,, Wille op 'e brille staon. Ze hebben
meerstal een ..moraal" of les, die bi'j een
inkelde wat muuiliker te vienen of te
begriepen is. Dieren, plaanten en veurwarpen
wo'n d'r vaëke praotende, daenkende en van
meenselike eigenschoppen veurzien in opvoerd. Luftige, vermaekelike kost veur
elkeniene die van disse schriever en disse
gedichies hoolt.
Omsiag en ille.ctraosies: H. J. van Veen.

Stee
D'r was een boer in Langedieke,
die 't lessend nogal gottig zee:
,,Zo wied al om me henne kieke,
is dit mien eigen vri'je stee !"
Ze hullen 'm dus veur een rieke!
Mar och, hi'j zee et op 'e plee !...

JOHAN VEENSTRA,

OENE BULT,

Stelling en de vrouw

Naachs goelen de honnen

Een bundel mit de 52 beste ,.schieveschniffies"
(kursiefjes) die Oene Bult tussen et laest van
1980 en 1982 wekeliks in De Koerier schneef.
Ze beginnen allemaole mit .,Vandeweke" en
holen de hieltied op mit ,,(ver) bete ren". De
schriever wil d'r mit angeven dat hi'j, deur et
schrieven van disse kritische beschouwinkies
over alledaegse dinkies, over poletiek en over
et Stellingwarfs, de hope het wat te verbeteren
an et inzicht en et daenken van de lezers over
disse onderwarpen.
Bult is in disse stokkies vaeke spits,
somstieden scharp, meerstal humoristisch en
altied de veulziedige keunstenerén kontroversiële betweter zoas we die aljaoren kennen. Et
gehiel is de muuite van et lezen grif weerd en
(veunlopig) nog hielendal bi'j de tied.
We vreugen Oene, hoe zokke verhaelen now
ontstaon: , , Ze bin aenlik zomar on!staon. De
onderwarpen veur de , , schieveschriffies"
liggen om mi7 henne. 1k hael ze uut de kaaste,
de tillevisie en uut gesprekken.
Pattie meensken daenken dat ik Ste/ling bin.
Now, dat is niet zo. En om dat zien te laoten
he'k Stelling es een posien in el ziekenhuus
legd. In die periode reageerden tal van lezers
verhaosd as ze me zaggen. De meensken
spreken me ok an over wat as Stelling zegt, ze
vraogen naor zien miening.
De naeme Stelling is ontslaon, omreden d'r in
de verhaelen vaeks een bepaolde sielling
inneumen wodi. Et is trouwens ok nog een
femilienaeme in Oost-Stellingwarf
Laeter wodde de titel-Stelling en de vrouw".
Dit kwani deurdat Femmegien, de vrouw,
de hieltied een grolere rolle speulen gong in de
verhaelen. De Siellingwarver nuumr zien
vrouw vaeks niet bi'/ de veurnaeme. , , Vraog et
mar an de vrouw, " is daor bi7glieks een
veurbeeld van. Stelling is gien uutzundering
OP.
Al/es is betrekke/ik, vim Stelling, en dat komt
in de verhaelen tot ui'ering. Hi'/ is en blift een
optimist, dat is te marken an el aende van
ieder verhael: et kan verbeteren."

Dit is a!weer et vuufde bock dat d'r uut de
kreatieve penne van Johan Veenstra komt. Et
is zien twiede roman, de eerste was Een Winder
'an zilver. Drie jaor laeter komt dus now
Naachs goelen de honnen. Et is een bock, dat
!iekewel op et plattelaand as in de stad speult.
Ft gaot veurnaemelik over et uut mekeer
gruuien van meensken in de loop van de
jaoren.
In et interview mit de schriever op blz. 3 in
dit b!ad wodt even op 'e inhoold van et bock
ingaon. Daon kun jim ok nog wat lezen over
wat d'r allegere gebeuren moet veurdat et an et
uutrekken van et eerste exemp!aor toe is.
Goenend die de ni'je roman al lezen hebben,
omdat zi'j nauw betrokken weren bi'j et
uutgeven van disse uutgifte, zeggen dat et weer
een prima bock is. Jim moe'n et zels gauw es
lezen!.
Oms/ag: S. A. Bloemhoff

D. K.. KOOPMANS

Wiend in et net
Dit is een boek over een streek zoas
Nederlaand d'r gien twiede kent: die van de
Scheene. een gebied dat jaorenlaank in
ofzundering legen het an et stroompien van die
naeme in de Westhoeke van SteI!ingwarf. Et is
dan ok een boek dat mar deur iene man in
Nederlaand zo maekt wodden kon: de schilder-schriever Dirk Kerst Koopmans. Et is een
verhael over ienvooldige meensken, turfgrevers en viskers, over heur kiender, heur
zorgen, heur dromen en gedaachten.
Niet alliend mit woorden, haost nog meer mit
zien prachtige tekenings het Dirk Kerst
Koopmans dit wereltien van de Scheene
vaaste legd. In 1966 verscheen dit boekien in et
Nederlaans onder de titel ,,Wind in het net"
bi'j
uutgeveni'je Laverman in Drachten. In disse
Stellingwarver uutgifte het de schriever nog
een stokmennig tekenings meer opnemen
laoten.

JAN VAN OVERTJONGER
(ps. van J. van der Meulen),

Zonden zille
Jan van der Meulen schrift sund 1975
gedichten in et Stellingwarfs onder de schoelnaeme Jan van Overtjonger. Hi'j hoolt van et
gewone ]even, van et kleine, van hattelikhied,
van zien geboortedorp Wolvege en van et
Stellingwarfs dat hi'j nog altied bruukt, al
woont hi'j now al jaoren in Bilthoven.
Et verdichten van gedaachten is veur Van der
Meulen Iiefhebbeni'je. Hi'j wil speulen en
pattietoeren ,.vechten" mit woorden: mar
toegelieke wil hi'j ok vri'j wezen, zonder zille.
Hi'j vint daj' in begniepelike tael schrieven
moeten, en dat dot hi'j in disse bundel dan ok.
Zien gedichten bin medern van vorm en
inhoold. Hi'j lat oons ,,in de verbelinge"
dingen zien en mitvulen op een wieze daj' d'r
vaeke deur verrast wodden en een oorspronkeliker kiek d'r op kriegen.
.,Zonder zille" kan zien wodden as een ni'je
fonkelende steern an et firmament van de
SteI!ingwarver schrieveri'je.
Omsiag: Fred Zoer.

UUTVANHUUS
Et teenste teken
van welkom
ston op et taofeltien
naost oons bedde:
pnille bloempies
uut eigen tuun.

De wereld
bluuit
krek zo lange,
tot hi'j
leegplokt is;
daoromme
p!ok ik now
alliend nog mar
de dag.

Meitied. Dc kni'jen bin d'r weer. Krek as in
veurgaonde jaoren penberen d'r goenend een
nust te maken boven op et huus in de
schostien. Mem het ze as eerste ontdekt.
,,De kri'jen bin d'r ok weer. We meugen d'r
drekt wel wat an doen, eers hewwe de boel
dommiet nog een keen in de fik. Die smerige
dingen togen je de boel vol prikketroep en aj'
schostienbraand kriegen kan je de zwik ok wel
tot de gnond an toe ofbranen."
.,Ik zal es op et dak kieken," zegt Heit, ,,es
kieken a'k de boel d'r uut haelen kan."

KNILLIS

(ps. van K!. Hoistra)

De blienen eupen
Eerste bundel gedichten van de jongste
Stellingwarven dichter Knillis, die eerder al
wark publiceerde in De Ovend en in de L.C.
Dc titel van de bundel geft an dat hi'j, in
tegenstelling tot de Stellingwarven gewoonte
op dit punt, de lezers bi'j him naor binnen
kieken laoten wil. heur mit die!en laoten wil in
zien eigen gedaachten en gevulens. Dc
gedichten bin biezunder rechttoe-rechtan,
eer!ik, vol zels-onderzuuk en 'hiel vat
wezenlike vraogen stellende. Ze bin makkelik
te begriepen en goed nao te vulen, en de netuur
speult d'r, meerstal in de vorm van beeldspraoke, een rolle in.
Vorm en inhoold bin medern, mar de eerste
meer as de !aeste: de gedichten bin meerstal
kot, hebben vaeke gien niem en bin niet overlaeden of stief wodden deur een dwingende
maote: de inhoold is romantisch en jong en
geft een hedendaegse kick op et al oolde
onderwarp liefde. Dc toon van de hide bundel
is een betien treurig. deurdat d'r nogal wat mis
gaot mit de Iiefde. Daor kriej' de indrok deur
dat d'r, in tegenstelling tot wat de titel
daenken dot, veur de dichter zels nog al et ien
en aander dichte gaot in disse riegel gedichten.
Mar dat verhindert niet om disse bundel een
aorig debuut te nümen.

Dichter
een clichter
zonder inspiraosie
is as een ridder
zonder jonkvrouw
een jonkvrouwe
kan 'k niet kriegen
dat ik bin mar
dichter wodden
inspiraosie zat

Die middag lopt hi'j tegen de ledder op naor et
dak. Hi'j haelt d'r een hide vlut prikkerommel
uut. Wel twie kOrf vol.
,,Die smerige kringen hadden de boel al haost
weer vol stopt," zegt hi'j tegen Mem as hi'j
weer beneden staot.
,,Misschien blieven ze now wel vot," zegt
Mem.
Mar de kri'jen blieven vanzels niet vot. Dc ere
daegs bin ze al weer an 't togen. Mit grote
toeken tussen de snaevels zie 'k ze naor oonze
schostien toe vliegen. As staotige zweefvliegtugen. Zeilend op 'e wiend lanen ze percies op
'C naalde van 't dak.
,,Bin d'r dan hielemaole gien hoeties te kriegen
die op oonze schostien passen?" vragt Mem.
_Dan was dat gedonder veur iens en veur
altied de wereld uut. Now hewwe dat
gesodemieter ieder jaon opni'j."
,,Ik hebbe alles al perbeerd," zegt Heit, ,,nargens te bezetten dat spul. We moe'n krek een
maote hoetien hebben dat niet meer te kriegen
is. D'r is gien ankommen an."
,,Dan moej' ien van dejaegens mar es vraogen
as die niet es even langes kommen kan. Dan
moet die mar een stokmenning van die
verhipte dingen doodschieten. Zo kan 'tja ok
niet langer."
.,Ik zal d'r henne," zegt Heit, ,,mar 1k daenke
niet dat die jaegers hadde lopen zullen. Ic
weten krek lieke goed hoe as die jaegers hier
binnen. Zokke kerweigies levert heur niks op.
Wat hebben zi'j an een peer dooie kri'jen. Dat
kost alliend mar petronen. Ze bin alliend mar
drok as ze d'r wat an verdienen kunnen. Dc
jachtakte moet d'r weer uut. Ze liggen wel een
hide aovend in de bos op 'e gloep as ze een hat
ofschieten meugen en ze laoten heur hasems
half verkiumen aachter et diekien bi'j de
revier, midden in et onderstrtupte laand, as ze
daenken dat d'r gaanzen kommen zullen. Mar
om je te gerieven om es wat kri'jen en eksters
dood te schieten. meens praot me d'r niet van.
Mar ik zal henne te vraogen."
D'r gaot ongeveer een weke over henne, dan
komt Siemen Rooks op een zaotendagmiddag
et pattien op fietsen mit et geweer op 'e rogge.
,,Zo waj' claor maot," zegt Heit. ,,ik hebbe d'r
gister al weer een körfvol pnikken uut haeld.
Die rotkringen weten van gien opholen. 1k
hope daj' d'r goenend dade knallen kunnen."
Siemen zet de fiets tegen de mure an.
,,Ie kun misschien et beste in et iemehokke
zitten gaon," zegt Heit, ,,daor kniej' ze grif et
beste onder schot en daor, an die kaant huus,
kan 't et minste kwaod. Mar misschien wi'j'
eerst wel es deur die twie grote nusten in de wal
henne schieten. Neffens mi'j moe'n daor al eier
in liggen."
Heit en Siemen lopen naor de wal en Siemen
schöt twie keer deur de beide nusten henne.
,,Now, dat spul zal now wel goed an mot
wezen", nokkert Siemen.
,,Dat donkt mi'j ok," zegt Heit.
Heit brengt Siemen naor et iemehokke. Mem
en ik gaon in huus.
,,Waoromme mos hi'j now deur die nusten
schieten?" vraog ik, ,,van die kni'jen in de wal
hawwe toch gien hinder?"
,je kun now ien keer alles niet leven laoten,"
zegt Mem. ,,Et bin allemaole grote rovers.
Wat docht ie aj' die ekster en kri'jetroep mar
gewodden leuten wat as d'r dan van de nussies
van de kleine zangvogelties terechte kwam.
Hielemaole niks. Ze haelen alles schone leeg.
Eier, jongen, ze kun van alles bruken. Smeer.
lappen bin 't."
Mar et is krek as de duvel d'r mit speult.
Naodat Siemen deur de beide nusten in de wal
scheuten het laoten de kri'jen heur niet iene
keen in de buurt van de schostien zien.
Misschien hebben ze Siemen mit et geweer op
'e rogge wel et hiem op zien fietsen. Misschien
hebben ze wel an mekaander deurgeven dat
d'r onraod is en dat ze votblieven moeten.
Nao aanderhalfwie komt Siemen et iemehokke weer uut.
,,Ik gao op huus an," zegt hi'j, ,,ik kan hier wel
zitten blieven te blauwbekken, mar veur 't
locht kommen doen ze toch niet. Ze bin lieper
as daj' daenken."
Hi'j fietst et hiem weer of. Et geweer op 'e
rogge.
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Op elk* - arf
STELLINGWERAV N&UP
de kraante, die de wottels diepe in de saemenleving het
en al meer as 80jaor praktisch huus-an-huus lezen wodt
in een groot verspreidingsgebied
Algemien ni'jsbad mit ni'js van jow eigen regio,
mit respekt en wardering veur cultuur, historie, tael
en traditie van oons Steflingwarf, zoas uut de inhoold
de hieltied weer blieken dot!

STELLINGWARF
Heufdstraote West, Wolvege, till. 0561 0-341 5

veur abonnementen en adverteensies

WI'] bin d'r nog
de vakmeensken waor
aj' mit een gerust
hatte kopen
kunnen
Waor aj' zeker
binnen van
f
goele
veur/ochting en
vakkundige
hulpe

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

Keu rslachteri 'je
G. HOEKSMA
specialist in
gauw-klaor artikels
en vasse wost
Veur kwaiiteit en dienst an
de klaant naor keurslachteri'je
G. Hoeksma,
Prom. Oost 6, Wolvege,
till. 05610-2593

Brouwers
assu rantiekantoor

.

Veur al jow boeken en
kantoorartikels naor de
speciaalzaeke

Snellingerdiek 1
8431 EH Oosterwoo!de
till. 05160-2534

Veur aijow
verzekerings
en
geldleningen

.

Al!e boeken van de
Stellingwarver
Sch rieversronte
uut veurraod leverber
Mit de post versturen
ok meugelik
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I I

-

110MM
Fiat auto's
.

Verkope - Riperaosie

Dames- en herensalon ,,Snetlinger'
Snettingerdiek 36, Oosterwootde, tilt. 05160-3312

AUTOBEDRIEF
,,DE FRIESE GREENS"
I. van Vets, Appelsche, tittefoon 05162-1429
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Henk Kroese: ,, Op is op: •
mar even in een draffien naor de winkel!"

wel aorighied hadde an een kelinder mit wark
van heur vader," vertelt Henk Kroese
enthousiast. ,,Doe we de femilie Bakker op et

.

nrnr wrn bin we

Nije Jan Abraham Bakker
kelinder is d'r

- Et

APPELSCHE. lene van de aktiviteiten van de
Warkgroep Publiciteit van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte is et jaorliks
uutgeven van een kelinder. Niet zo mar een
kelinder, mar iene mit wark van een beeldend
keunstener dat een biening het mit Stellingwarf en een kelinder die hielendal Stellingwarfstaelig is. Veurig jaor liekewel gong de
uutgifte niet deur. Eerder gavven ze de Sierd
Geertsma-kelinder 1982 en de Dirk Kerst
Koopmans-kelinder 1983 uut. , De redaktie
van disse boekekraante praotte evenmit iene
van de leden van de kelinderkemmissie, de 27jaorige Henk Kroese uut Appelsche, die op 'e
sikterie in Oosterwoolde zit. In 1978-1979
warkte hi'j op et buro van de Schrieversronte
en sund 1981 zit hi'j in et bestuur van de
Schrieversronte.
We legden him eerst de vraoge veur waoromme as d'r veur 1984 gien kelinder was. Weren
de veurige kelinders financieel of artistiek
een mislokking? Henk Kroese: .,Gien van
beidend is gelokkig waor. Et weren in alle
opzichten toppers. Wi'j hadden et oge valen
Iaoten op wark van iene van de bekendste
Stellingwarver schilders, mar we kregen et
spietiggenog niet veurmekaander.
We wollen gien concessies doen an de

kwaliteit deur mar gauw wat aanders te
pakken. Wat we doen, willen we goed doen.
We wollen op etzelde nivo blieven, ok al was et
spietig dat we dejaorlikse tradisie even onderbreken mossen."
Hoe kwam de warkgroep op ni'je idenen? ,, Dr.
Spahr van der Hoek van De Zwaog dee oons
et idee aan de haand om es naor et wark van
Jan Abraham Bakker te kieken. Bakker was
in 1969 op 77-jaorige leeftied in Wolvege
wegraekt. Now was zoks netuurlik makkelik
zegd, mar in Stellingwarf is alliend de
gemiente West-Stellingwarf in et bezit van een
grote collectie schilderi'jen van de vroegere
tekenlerer van de Rieksrietvlechtschoele
in Noordwoolde. Mar wi'j bruken alliend
zwat-wit technieken, omreden veur vierkleurenwark litho's neudig binnen en dan zol et
onbetaelber wodden. Dan komt de kelinder
wel op f25,- et stok. En now blift de pries nog
onder een tientien. En dan moej' ze allegere
mar kwiet zien te raeken veur zoe'n hoge pries.
Zoks durven we nog niet an.
Mar deur wat naospeuren kwammen we in de
kunde mit iene van de zeunen van Bakker, die
now in 's-Gravenzande woont. Al gauw dee
blieken dat d'r een protte wark van Bakker
beweerd bleven is en dat ok de femilie Bakker

drkt

rfet naor

'-ir-

venzande.
wodde een lange reize want we weren in de
Noord-Oost-poolder et pad al biester en zo
bin we hiel Zuud-Hollaand deurkruust.
Gelokkig waachtte ons een gaastvri'j onthael
bi'j de femilie Bakker. Whebben oonze ogen
uutkeken zok mooi wark was daor van J.
A. Bakker. We kregen zestig prenten mit en de
kelinder-kemmissie het d'r dattien uutzocht.
Aenlik hadden we d'r wel een weekkelinder
van maeken kund, zo muui!ik was et om een
keuze te maeken, mar dan was et een duraobel
spul wodden.
Et wark van Bakker het een dude!ike biening
met Stellingwarf en Noordwoolde in et
biezunder. Alle materiaol is bi'j drokkeri'je
Van der Meer kopieerd en kan ten allen tiede
nog uutgeven wodden. Zo now en dan zal ok
wark van Bakker opneumen wodden in et
Stellingwarver tiedschrieft De Ovend".
Wat veur veurstel!ing moe'n we oons maeken
bi'j de prenten? Kroese: ,,Et wark het een hiel
eigen stijl, et verschilt dudelik van dat van
Geertsma en Koopmans. Een protte prenten
hebben te maeken mit Noordwoolde en mit et
rietvlechten.
1k nume mar even een peer onderwarpen: de
twiegsnieder, de rietvlechter, ,,De Woud-

Van links naor rechts
1. Soms; yak op schoele
6. Vennootschop zonder naeme; lidwoord.
7. Argens op staon; soort kenaal.
8. Hekke; slaank (Ned.).
10. Bekend tiedschrift; bloeme.
12. Soort moter; onbep. vnw.
13. Een idee te kennen geven: Stellingwarver
rebriek in de L.C.
15. 60 Menuten; de kiepen bin van de...
16. Locht om te leven; saggerijnig.
18. Verbraand goed; soort géweer.
19. Zeune van Jupiter: stevig.
21. Nederlaand; wat as een voegel legt.
22. Kuj' soms aovens zien; soort touw, dat op
'e boerkeri'je bruukt wodt.
Van boven naor beneden
1. Klaank in et Stellingwarfs; tillevisie.
2. Nust van een soort voegel: hagedis.
3. Groet; tam.
4. Soort omroep: soort boom.
5. Opbargblik; my. van een ciefer.
6. Veurzetsel; vrl. titel.
8. Stok sukelao: niet toeschietelik, stief.
9. Soort ni'jsburo; mement.

H-

-

rip rpi,f hnnn ic d'r Mt pn ctrd' c.hAp

nis mit vaastelegd. Et is veur oons een hiele ere
dat we et wark
van Bakker uutgeven meugen."
..
Op oonze vraoge of de opzet geliek is an
de aandere kelinders, zegt hi'j: ,,Ja, we hebben
an de dichters weer vraogd om wark in te
sturen. D'r staon twaelf spliksplinterni'je
gedichten in et Stellingwarfs op. Dc kelinder
telt dattien prenten en et veertiende blad geft
infermaosie over Bakker, de dichters en de
Schrieversronte."
,,Et pepier is wat dunner, mar we hebben now
een stok kerton an de aachterkaante. Mar de
pries is etzelde bleven," zegt Henk Kroese
lachende. ,,Dat is ok alliend mar meugelik
deur de hoge oplaoge van 1000 stoks. We
drokken ok niet weer bi'j. Dc veurige
kelinders weren beide binnen drie weken
uutverkocht. Dc eerste keer hadden we 700 en
de twiede keer 1000, mar dat was ok nog vusen
te mm. Op is op: de meensken moe'n mar even
in een draffien naor de winkel om de J. A.
Bakker-kelinder 1985. Van now of an ligt hi'j
daore veur f 9,50".
Et lissien van de boekwinkels vienenjim op et
veurste b!ad van disse kraante en aanders kom
men de sutelders misschien ok nog wel as de
kelinder dan al niet op is.

Ni'i veldnaemeboek op komst

Zoas jim misschien weten, is binnen de
Schrieversronte een veldnaemekommissie
doende mit et vaaste!eggen van de Stellingwarver veldnaemen die nog bi'j de ooldere
meensken bekend binnen. Dat is dreeg wark,
en we bin dan ok altied slim bliede as d'r heur
ni'je leden anmelden die over een protte vri'je
tied, kennis en inzicht in de Stellingwarver tael
beschikken, en een bepaold dorpsgebied veur
heur rekeriing nemen wi!!en.
Een jaor of wat leden verte!de Jacq. de Boer
uut Donkerbroek dat hi'j wel aan de gang wol
om de veldnaemen van zien woonpiak vaaste
te leggen. Dat anbod hebben we vanzels drekt
anneumen. In de winter van 1981-'82 gong De
Boer op pad, mit een grote kaorte van et
dorpsgebied en een staepel invulkaorties bi'j
him en de opdracht om zoveul meugelik
infermaosie over de naemen te verzaemelen.
Hi'j het haost alle oo!dere meensken die in
Donkerbroek geboren en getogen binnen bi'j
langes west. Dc winter daorop hebben we nog
perbeerd wat anvullende infermaosie te
kriegen deur de veurnaemste infermaanten 'n
Vri'/dag 7 september kreegfemi/ie Bakker uui 's- Gravenzande de nile kelinder op 'e Meulehoeve keer bi'j mekeer kommen te !aoten en heur de
in Ooster'oo/de anbeuden. Op 'e fob: de kelinderkemmissie mit de heer en vrouw Bakker.
naemen nog es veur te !eggen. Belangriekste
V. r. n. 1. : de heren H. de Zeeuw, J. A. Bakker, H. Kroese, P. Jonker en Vrouw Bakker. Foto: doe van disse bi'jienkomsten was liekewe!, de
Martin van Nieuwenhoven (NOS/ A npakken).
uutspraoke op 'e baand vaaste te !eggen.
Veurig veurjaor kon dan eindelik et schrieven
van et boek Veldnaemen van Stellingwarf Die! I!: Donkerbroek beginnen, en we hopen
dat et zo omtrent de sute!aktie van ditjaor bi'j
de drokker liggen zal. Nog evenpies geduld
Aachter ieder ciefer staon twie omschrievings.
IL. Aj' graeg speulen meugen; veuran.
dus. .. Mar we zullen jim vast vertellen wat d'r
An jow de vraoge welk antwoord in de linker
12. Opbargplak in kieren; van de kaorte zoal in komt te staon.
helte moet en welk in de rechter. Wi'j
wezen.
Et grootste pat van et bock wodt inneumen
weensken jim weer yule Stellingwarfs puzzel14. Kledingstok (2x).
deur de alfabetische naemelist. Krek as in et
genot. Oplossings kun stuurd wodden naor de
17. Maond. onverwaachs.
eerste diel van de serie Velnaemen van
Stellingwarver Schrieversronte, Pb. 138,,
18. Dieregeluud; plak in Overiesel.
Stellingwarfi Ni/hooltpae en Ni'jberkoop, is
8430 AC Oosterwoolde. Onder de goeie
20. Wiendrichting; Fries lidwoord.
de hie!tied perbeerd van de naemen een
inzendings wodden weer een peer aorige
21. Soort boom: wiendrichting.
priezen verlot.

Twielm
*g kruuswoordraodsel

kiank", et boelgoed, pacht betaelen, de
raandbreidster, et scharpen van de meulestien, et eerpelrooien. Naost dat et schitteren-

verklaoring te geven, en daor wodt wat bi'j
verteld overde ligging en et grondgebruuk van
de percelen. Et is een lange !iste wodden, van
meer as 250 ,,lemma's".
An de alfabetische list gaon nog drie
heufdstokken veurof. Die bin, mit mekeer, as
een soort van hide lange inleiding op 'e
naemen te beschouwen. In et eerste heufdstok
wodt in grote lijnen uutstokt hoe et
dorpsgebied, d.w.z. et laandschop, et grondgebruuk en de bewoning veraanderd is in de
loop van de iewen.
We perberen dit zien te laoten an de haand van
oolde en ni'jere kaorten van dit gebied, en
hebben ok een lochtfoto van de laeste tied
opneumen. In heufdstok 2 wodt verteld op
wat veur menieren de dorpsnaeme Donkerbroek uutlegd wodden kan. wiels in heufdstok 3 de be!angriekste naemkundige elementen uut de naemeverzaeme!ing bespreuken
wodden (woorden as akker, diep, diek, hede,
heer, veld, venne).
Nao de lange alfabetische naemelist, is ok nog
een list op nommer in et bock opneumen. Ic
kun dan, uutgaonde van de !osse kaorte
aachter in et bock daor de nommers van de
percelen op staon, makkelik de naemen
vienen die bi'j die nommers heuren.
Wie be!angstelling het veur et wark van de
ve!dnaemekem miss ie van de Stellingwarver
Schrieversronte en meer weten wil of
alderdeegst zels mitdoen wil, kan et beste even
kontakt opnemen ... mit et buro van de
Schrieversronte. Wie now al et hierboven
beschreven bock bestellen wil, kan daorveur
ok bi'j et buro terechte.

MEN
ME

Oosterwoolde, juni 1984.
Philo Bloemhoff-de Bruijn.
veurzitter Veldnaemekemmissie
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VANDENBERG bouwmaterialen b1v.
Bin jow al in de kunde kommen mit
oonze teunzael?
Uutgebreide opstellings hebben wi'j o.e. in:

EUPEN HEERDEN
EN ALLESBRAANDERS

WAAND - EN VLOERTEGELS
in decor en effen

van aHe bekende marken, o.a. Ringlever
en accessoires die daor bi'j heuren

PLAVUIZEN
verglaesd en onverglaesd

KEUKENS
Pro Norm SieMatic, Inbouw-apperetuur

WAAND BEKLIE DING

SANIBOUTIQUE

schroten. bakstienstrips

komplete badkaemers en douches

GROFFE EN AFBOUWMATERIAOLEN

VANDENBERG BOUWMATERIAOLEN B.V.
Oosterwoolde, till. 051603941 - Ni'jesliek, till. 05212-1655
Showroom: Venekoterweg 19, Oosterwoolde
Eupeningstieden: maendags t/m vri7dags 8-12 en 13-18 ore;
donderdagsaovens 19-21 ore en zaoterdagmorgens 9-13 ore

Sommige meensken zeggen
,,P/iedus"
Aandren zeggen ,,Pauliedus"
Mar ze bedoelen allemaol
dezelde;
De klokkemaeker, de goo/dsmid
en bri/Iemaeker uut Wo/vege
HIelemaol vergruuid mit
de Ste//ingwarven
Want ze zitten d'r a! 135 jaor
Dan kuj' dus wet naogaon
dat et wet goed is!

R.I.O.-japonnen
een kiasse appat
we! mooier

-

niet duurder

keur uut honderden stoks
ok veur bloesies en rokken

Veur disse omkrieten
alliend te kriegen bi'j
TEXTIEL- EN KONFEKTIEHUUS

J. VAN DER MEl
Vaort z.z. 81

- Appelsche
tillefoon 051 62-1 202

Installaosiebedrief

Jitze Hofstra B.V.
't

Fran.5Vi&ser
praot j

genog glen
3teJI*ingwarf,s,
mar Iii maeJ~t
811m gooe

Oost

15, Oosterwoolde,
till. 05160-2702

Ofdieling
installausietechniek
Sprinterelectro winkelman

RAMKEMA
Postbusse

57

8430 AB Oosterwoolde
tillefoon 05160-4941,
b.g.g. 2631 of 3915

----

alle verzelcerings

-

Bondsspeerbaank

w

-

Makelaardij o.g.

-

Taxaosies van onroerende
goederen

Elgen service-dienst
en warkplaetse

-

Re/zen en
passages

"S

Lid NBM

0

.

kontakticxzn3en
effin, br*111en vlwaur
3teJI*ngwarver,5.

Meubels

S/aopkaemers

Tepijten

Bedden

Gedienestoffen

Zunne we ring

Vitrages

en gao zo mar deur

Jow weensen in wonen vervuld

AA%WLIII Ry14

'VIMflCeI1tIiUhI vorlmikeur
Vaort z.z. 49, Appe!sche, tilt. 05162-1592
Brinkstraote 7, Oosterwoolde, till. 05160-6000

... S ••
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26. Johan Veenstra
Naachs goelen de honnen
Roman
Omsiag: Sietske A. Bloemhoff
Bekroond mit de
H. J. Bergveld-pries 1984
I 14pag. ISBN 90 6466 037 9
Pries 14,90

.

I

7

j

29. Jouk
Greensgeval
weer een bundel mit riempies
van Mattinus Bakker
omsiag en illestraosies:
H. J. van Veen
48 pag. ISBN 90 9466 036 0
Pries f 6,50

Leulplaeten:
an gsp
Henk en Sietske Bloemhoff. In Twie/ochien
Henk en Sietske Bloemhoff. Singeliers . .
: .............. ex. 'n Wiendeldaore (plaete mit Oost-Nederlaanse
volksmeziek opneumen op et Schrieversronte.
feest van 3 april 1982) ............
: Brochures:
..............ex. Stellingwarfs in 't Onderwies.
Verslag van een experiment . . . . . . . . .
:
.............. ex. Gien ,,verplicht Fries" in de Stellingwarven
.
..............ex. De geschiedenis van de Stellingwarven
(3 schoeleboekies) ................
...............ex. Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekies) .
:ex.
Stellingwarfs: Tael en schrieveri'j
.................
(3 schoeleboekies) ................
:
..............ex. Boswallen Hoe as wi'jwonen/Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelkiassen
.....
:
..............ex. Stellingwarf in streeknaemen op 'e kaorte .
..............ex. Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven
: .............. ex. Stellingwarf in et Rieksarchief
Een haandwiezer naor schriftelike.
:
histo. rische b ronnen*
D.versen
.ex Fries!ands Dichiers Vandaag
. . . . . . . .
ex G. P. Mulder Appe!sche ..........
Poster. Wie wend is Stellingwarfs te praoten
..............ex
hoeft et in schoele ok niet te laoten . .....
:
cx
Poster le hoeven d'r niet omme te goelen
geef Stellingwarfs in et plak van Fries
op 'e schoelen ...............
:ex
Kiekknope
................
. ...............
:. .............. ex Ni'jjaorskaorte . . . . . . . . . . . . . . .
..............ex van et ni'je plakplaetien ..Stellingwarf mien arf'
:ex
Schrieversronte tas (rood) ..........
...............
Schrieversronte tas (blauw) .........
...............
:

:
:
:
28. Oene Bult
Steiing en de vrouw
een bundel mit
schieve-schi-iffies
96 pag. ISBN 90 6466 039 5
Pries f 12,50

O'f
riR
trq

0

:
:
:
:

*!WI

.

• • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .I• • • • S• • • • • • • • • • S •
• • • • • • • • • • . . . . . . .I
,

: .......ex.
: .............. ex.

27. Knillis
De blienen eupen
Dichtbundel
48 pag. ISBN 90 6466 038 7
Fries f 7,50

(_ - - ------
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30. Ph. Bloemhoff-de Bruijn
Veldnaemen van Stellingwarf,
die! 2, Donkerbroek
Omsiag: Sietske A. Bloemhoff
64 pag. ISBN 90 6466 035 2
Fries f 12,50

:
:•
:
:
:

21,50
19,50

= ............................
:

21,50

:

1,50
1.50 ................
4,50 =
4,50

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

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

4,50

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

2,50 ............... .
1.00 ................
1,00

:

14.90
6.00 ........
........
:
1,00 ...
.............................
:
:
1.00
1.00

0,50 = ................
1,00

4,50
4.50

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

:
Totaal ...............................
S
: Naeme: ......................................................................................................................................................................................
S
S
Straote. .....................................................................................................................................................................................

S

S Plak + postkode. ...................................................................................................... ........................................................
S
: Daotum- ..................................................................................................................................................................................
S

S
.
S

S
S

Haandtekening:
-

* pries nog niet bekend, moet nog verschienen.
.......S..S.SSSSSSS..SS•SS.•.S•SSS•ISSSSSSSSSSSS•S••SS••SSIS•SSSSS•SSS••SSS

. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S • S S S S • • S S • S S S S • • S S S S • S S S S • • S S S S S S S S S S S S S • S S S S S S S S S • S S S • S S S S S S S S S S • S 55 5 S S S S S S I S S S• S • S S S • SS
S
--Buten Stellingwarf
I. Jouk. Wi//c op 'e brille, ISBN 90 6466 028 x ............... 950
.............. ex.
8.50
. .
ISBN
90
6466
004
2
Bakker).
Een
haandvol
speulgoed,
2.
Jouk
(ps.
M.
ex.
F
:
ex.
3. Johan Veenstra, Fluiiekruud, ISBN 90 6466 006 9 ............. 9,50
kuj' oonze boeken
19,50
017 4
ISBN
90
6466
ci
oo/de
Wô!vege,
Her
en
der
deur
4.
Fokke
Middcndorp.
x.
:
2
ex.
5. Onder eigei 'oIk, ISBN 90 6466 007 7 ................... I 1.50 ................................
.:kopen bi'j:
:
Johan Veenstra, As de wi/dc rOze bluziii, ISBN 90 6466 008 5 ....... 6.50 = ... ........................
ex.
6.
:
?
Boekwinkel iwema. Gedempte Singel Il,
7. Johan Veenstra, Een i4inder van :u/ver, ISBN 90 6466 023 9 ....... 13,00 = ............
ex.
.
......... 9.50
ex.
8. , , Sill toch kiender ! Heft studeert !" ISBN 90 6466 032 8
A ssen.
:
. .
9. Peggy Klinkhaemer (ps. Vr. G. Hento-Stoker).
Boekwinkel Van der Kuijl, Kruusstraote 16ex.
.
Sprokkels en spraankels. ISBN 90 6466 016 6 .............. 9.50
18-20, Assen.
:

S

:

:
:
:
:
:

.

ex.
ex.

:
:
:

ex.
ex.

:
:
:
:
:
:
S

:

ex.
ex.

.E

:
:
:

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

:
ex.
ex.
ex.
ex.

:
:
:
:

ex.

:
: ©
:
S
:
:

:

:
:
:

2

ex.
ex.
ex.

10. Pieptnoes, ISBN 90 6466 010 7 ....................
11. Wube Lamers van de Kuunderwal, Mien %segen bin duustere paeden,
ISBN 90 6466 015 8 .........................
12. Oene Bult, Eupenfngs, ISBN 90 6466 019 0 . . . . . . . . . . . . . . .
.
13. Hendrik Vondeling. Haarni en Maatfen.
Boerken in goefe en mfnne/aoren. ISBN 90 6466 018 2 ..........
14. Jouk (ps. M. Bakker). Kienderhoek van Jouk. ISBN 90 6466 025 5 . .
15. G. P. Mulder, Dc voorgeschiedenis van de Verveningen in Appe!sche door
de gezainenli/ke Compagnons der Op.cter!andsche en Oost-Ste!Iingwerfsche
Veenen en Vaarten, ISBN 90 6466 021 2 ...................
16. Hendrik Vondeling, Oosterwoolde doe en now, ISBN 90 6466 022 0 . . . .
17. Harmen Houtman, Weerzien, ISBN 90 6466 020 4 ............
18. L. J. de Boer, Urn ci /aand van Lende en Kuunder, ISBN 90 6466 024 7 . .
19. L. Hof-de Boer, Van mien kaant bekeken, ISBN 90 6466 026 3 ......
20. H. Vondeling, Jouk boerkt veerder, ISBN 90 6466 030 1 . . . . . . . .
21. KI. Bergsma, Pake Schets uut et Berkoper Volksleven,
. . . . . . . . . . . .
Vert. Zw. Kuiters-Keizer, ISBN 90 6466 029 8
22. Ph. Bloemhoff-de Bruijn, Veldnaemen van Stellingwarf(Diel 1),
Nf'/hooltpae en Nijberkoop, ISBN 90 6466 025 5 . .............
23. H. Houtman, Laot him valen, ISBN 90 6466 031 X . . . . . . . . . .
24. Dirk Kerst Koopmans, Wiend in et net, ISBN 90 6466 033 6 .......
........
25. Jan van Overtjonger, Zonder zille, ISBN 90 6466 034 4
26. Johan Veenstra, Naachs goelen de honnen, ISBN 90 6466 037 9 .....
27. Knillis, De blienen eupen, ISBN 90 6466 038 7 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
28. Oene Bult, Sidling en de vrouw, ISBN 90 6466 039 5
29. Jouk, Greensgeval, ISBN 90 6466 036 0 . . . . . . . . . . . . . . .
30. Ph. Bloemhoff-de Bruijn,
Veldnaemen van Stel!ingwarf, (Die! 2) Donkerbroek,
ISBN 90 6466 035 2 .............................

2.75 ................................

13.00 = ............
6,90 .
...............................
13.00 ..............................
14.50

13,00
13.00

6.90 ................................S
14.90
6.90
14,90
13,90
12,50
5,00
11,50
9,90
14,90
7,50
12,50
6,50

12,50

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

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

Disse bestelbon inleveren bi'j de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Antwoordnommer 42, 8400 XC Oosterwoolde. (Fr.)
Gien postzegel en in een eupen kevot.
Haandtekening
Naeme.......................................................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................................
Plak + postkode. ..............................................................................................................................................

Boekwinkel van de AFUK. Emmakade 2,
Li'iitadc/en.
Boekwinkel Th. Broekema, Molenwal 3.
: Dc Gerdiek.
Boekwinkel Van Wieren, Peperstraote 8, Liwit-adc/en.

Stellingwarver

Totaal ................
°

Boekwinkel Dc Groot, Zuudkade 3, Drach/ei.
Boekwinkel Scholtens en Zoon NV.. Grote
Maat 4344. Grunningen.
Boekwinkel Singeliers, Visserstraote 19,
Grunningen.
Boekwinkel Dc hue. Ruterskertier 173,
Li1%'%acIden.
Boekwinkel Binnert Overdiep, Dracht 60.
1 Vene.
Boekwinkel Sevensma, Vleismaat 8. , Vene.
Boekwinkel Kerkvoorde en Hollander. Gasthuusstraote 23, Siienuiek.

: tegelties
:

De volgende tegelties bin nog leverber:
,,Aj' in de sloot springen woj' haost a/tied nat
om beide bienen' ,, Wie wend is Stellingwarfs
te praoten, hoeft et hier ok niet te laoten."
,, Bladharken is makkeliker as diep spitten" en
,,In een hokke mit kiepen bin d'r gien twie
mit een geliekese kaom."
S
.5

Dc tegels kuj' ophaelen bi'j het bureau van de
Stellingwarver Schrieversronte, Bongheer I ,
Oosterwoolde (viak aachter de sporthal).

.
.

I

Wat d'r ok gebeurt,
jow lezen et in de LC
Kedo naor keuze
Betrouwber en infermatief, zo hooJt de Liwwadder Kraante JOW
op 'e hoogte van de kleine wereld, waorin jow leven en van de
grote, waorvan iow diel uutmaeken. Dae9liks een riekdom an ni's in
de busse bi'j driekwat van de bevolking, die as in Frieslaand wooflt
Wie iene veur een vorrels jaor abonnee maekt, die as in de jongste
drie maonden niet in de LC-administraosie veurkwam, krigt een aorig

* Gurbe en Lo/tsje (wit eerdewark)
* Badhaanddoek
* Kniepkatte (zakianteern)
* Autowegenkaorte Neder/aand (30 pag. 's)
* Jierdei-kalinder (verjaorskelinder)

kedogien

Stuur de bon in een kevot
zonder zegel naor
antwoordnommer 123,
8900 VC Liwwadden

BON

Be/len kan ok
058-441111, tst. 124

I

-----------Ni'je

N rn
Adres
Postcode; ................................. . .............................................
Plak . ...................................... ......................
Baank- of gironr.. ...................................................................
o per vorrels jaor a i 62,- mit de kraante
de eerste 14 daegen ommenocht
Betaeling automatisch of per acceptgiro
o per maond a f 20,67
Betaeling alliend automatisch via
- - - baank
'.

IIv,/,//E'u," (i.

----------- -

-----------Opgeven deur

I
I

Naeme
Postcode
Plak .................................................................................................
Krigt as kedo
0 G. en L
0 Kniepkatte
0 Kalinder

0 Haanddoek
0 Wegenkaorte

Sv.p. iene van de hokkies ankrusen

,i' I1/'/ .U/'i

LEEUWARDER COURANT
.

FRIES E

KOERIER

[Veur et ze1fde geld meer kraante!
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Et Iokt je allemaol yule beter bi'j

Kefé H. de Vries

DROGISTERI'JE

F

da

Builerweg 81 - Bull - Till. 05612-285

-

DE JONG

Even bekommen mit
een happien en een
draankien midden in
et SteI/ingwarver
Iaand

Ge/os/es, speu/goed, tebakart.

Ok veur perti'jen, vergeerderings enz

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

Homeopathie en Reform,
o.a. Dr. Vogel, V.S.M., Nypatho
Ke unstnijverhie d
Boek- en kantoorboekwinke/

8426AD Appelscha
is zaelruumte beschikber

N.B. Ok veur boekebonnen
en kedocheques

A. VAN DIJK

,z#

BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM

t,

VA
'90

URpp

--Y

4

DIJKSTRA
schilderwerken

Exci. b/oem warken
Vasse sniebtoemen
B/uuiende en grune p/aanten
Versch i//en de so orten eerde wark
An/eg en onderhoold van tunen
Vaaste plaanten, struken,
po//egies, bomen
Siergrössen en kruden

Sch I Iderwa rk

LAAN DBOUWM ECH NISAOSIEKONSTRUKTIEBEDRIEF

Waandofwarking
Dubbele begtaezing
8431 EH Oosterwoolde
Sne!lingerdijk 33
Tillefoon 05160-4625

't Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde
tiHefoon 05160-2414

Fa. Van der Veg-t
Scharpenzeel (Fr.), till. 05618-276

Willen jow gezellig
winkelen en een boel

Een jeIok bi'j een ongelok
Autoschae P. H. Keuter is altied vlakbi'j!

keur in
* luxe- en

..
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..- .

.
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-
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?
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\

.
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,
\
-

I
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Jow hebben at
in elgen haand, as jow
temeensen et adres van een
schaedespeciaUst van allure
bij de haand hebben.,
Ok as jow auto d'r op 't
heden hiel en glaanzend
bi'j stiet is et nuttig om oons
adres bi'j de haand te
hebben. As Acaot Selected
schaedespecialist wo'n we
ommes riegelmaotig op de
kwaliteit van cons wark
en de doelmaotighied in
cons bedrief beoordield.
De belofte die as we jow
now doen maeken we dus
over een jaor-of-langer-ok
weer waor
Vervangende
auto anwezig

Cb

<

rt

-CD
)

>

<
<
0)

-

-,'
>.
:z

-''u

CD

CD

CD CD

0
LZt'C-091.90 uooap
8 PlOOMJ9 SO0
I. 1. 6aMUelaOPeflO
CD

I

eo

WTI 1:10011
Acoat Selected.
Een gelok bi'j een ongelok

Ark - lezerweren

BEL AUTOSCHAE

PR H. KEUTER.,
Zoltstede 6, 8431 HM Oosterwoolde, till. 05160-2637

Elektrische
boormesienen
Skil en Black & Decker
Metabo
Oosterwoolde, Molenweg 7
Tillefoon 05160-2394
Now ok in Assen

huushoo/de/ike
artike/s
* speulgoed
* ark en gao zo mar deur
dan is jow adres
netd cirli k
M ulder's
Werenhuus
Appelsche I
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De imene hypotheek of de
aandere.. ik ze9ge.,
wat aelfft dat now uut

'UI

Alie hypotheken bin toch
etzeide, docht disse man
Daor bin we wel even
veur zitten gaon
Want hoevule geld is
d'r neudig?
Hoe hoge is et inkommen
en hoe zit et clan mit de
rente en oflossing?
Kottom wi'j hebben a lies
op een regeltien zet
Tja, zee hi'j, d'r zt toch
wel verschil in

4

11I1 III] ititil

H -':

Maotwark in hypotheken

