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

Drok: Van der Meer. Oosterwoolde

SUT A TIE
NOMM R 11
Sutelaktie nommer 1 1 staot d'r boven dit stokkien.
. Nommer I I al weer. De 1 1 is ok etgekkegetal.
zullen in 1976, doe de eerste sutelaktie hullen
wodde; wel meensken west wezen die oons veur
gek verklaorden. Mit een kroje mit boeken drie
daegen laank deur de Stellingwarven te vliegen. Zo
deur de jaoren henne is d'r hiel wat veraanderd.
Hadden we in de beginjaoren nog negosie van ere
instellings, now is de ruumte in de krojen haost te
klein om oonze eigen negosie te bargen: Mossen
we in de beginjaoren nog vaeke uutleggen
waorveur en waormit we kwammen, now wo'n
we an de deure vaeke al ontvongen mit: ,,Daor hej'
de Stellingwarvers, we hadden jim al verwaacht".
1 1 Jaor sutelaktie, 3 keer in 't jaor bi'j pad.
Gemiddeld ongeveer 1 5 meensken per dag. Aj'
rekenen dat disse meensken gemiddeld zoe'n dag
een kilemeter of vieve lopen. dan kom ie op bijna
2500 kile
do s, m"d binnen
vanuut et laand van Lende en Kuunder henne en
weeromme naor de Middellaanse zee. De
sutelaktie staot en vaalt mit et enthousiasme van de
sutelders. Zi'j zorgen d'r veur dat opbrengsten van
meer dan f 10.000.- de laeste jaoren glen
uutzundering meer binnen. Zi'j zorgen d'r ok
mitmekeer veur dat de sutelaktie een soorte van
femiliedag is. De gezonde competisie, wie het et
meerste verkocht, et eten tussen de middag en et
naozitten an et aende van de dag zorgen d'r veur
daj' an et aende van de laeste dag allied weer heuren: ,,Ik zag d'r wel tegenop 3 daegen sutelen, mar
ze bin weer omme vleugen."
Now is et vanzels altied zo daj' veur een sutelaktie
meer meensken bruken kunnen. As d'r meensken
binnen die bi'j heurzels daenken ,,dat zo'k now ok
nog wel es mitmaeken willen" dan kan dat. Jow

hoeven vanzels niet alle dne de daegen mit te doen.
Dit jaor wodt d'r suteld op 4. 8 en 11 oktober. De
dörpen waor suteld wodt staon argens eers in dissé
kraante.
Opgeven kan op et buru van de Stellingwarver
Schrieversronte Bonghaer 1 Oosterwoolde (till
05160-4533).
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De jaorlikse kraante van de Stichting StellingwarH. J. Bergve!d-pries uutrikt an de schnever Pieter
ver Schrieversronte ligt weer bi'jjim over de heerd.
Jonker van de Haule. Tot veer over de honderd
En hadden wi'j et ver!edenjaor al over feest, now is
meensken weren netu.e van een prachtie Stellingnogwd
grotel.
et feest veur oons misschien
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wnner in oons redaktie-midden hebben. Niet de
winner van de vctbaltoto of zo. nee. de winner
van de H. J. Bergveld-pries '86! En die winner van
disse literaire pries is oons redaktie-lid Pieter
Jonker van De Haule. De redaktie van TWIE
POND 'N STUVER wil daorom ok van dit stee of
Pieter hiel hattelik fielseteren mit zien pries!
We bin ok slim bliede dawwe oonze krante van 't
jaor wat dikker maeken laoten konnen. Van
zestien bladzieden verleden jaor naor twintig
bladzieden now. Dus nog meer SchrieversronteIezeri'je ommenocht bi'j jim in huus.
Van et jaor ommedaenken veur in de eerste plak et
woordeboekwark. leder zal in de femi!ie of in de
kunde we! iene hebben die an et perjekt
Ste!lingwarfs woordeboek mitwarkt. Ommes, in
27 dOrpen in de Stellingwarven bin maondeliks
meensken in de weer om mit te he!pen an et tot
staand brengen van et Ste!!ingwarfswoordeboek.
Al elf jaor gaon d'r elke maond zestig kaorties mit
vraogen naor die meensken. En verscheiden
woordeboekmitwarkers hebben al die elf jaor
trouw die kaortIes invuld. Hoe dat allegeer percies
in zien wark gaot, kun jim veerderop in de kraante
lezen.

warkgroep is insteld deur de beide gemienten
Oost- en West-Stellinif. WehOO4deI Ria
Rosenbaum eupende de aovend en leut as eerste
Professor Dr. H. Entjes an et woord. Professor
Entjes was jaoren!aank verbunnen an et Nedersaksisch Instituut van de Rieks Universiteit van
Grunningen. Hi'j hul een interessante inleiding
over et gebruuk van de streektael binnen et
onderwies. Nao de heer Entjes was et de beurt an
de Lendezingerties, een kienderkoor uut Wolvege,
o.!.v. Grietje Mink.

intiirna w vnr1 deur et slim oeve
gebruuk van etSteiiingwarfs .
Nao et veurlezen van etjuryrapport was etdebeurt
an burgenieester LesterhUiS van Oost-Stellingwarf
cm de H I Bergveld-pcies, die as urn een deur

.
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burgemeester Lesterhuis al een aorig woortien
Swllingwarfs praoen kan Ok burgemester
Lesterhws gong nog even in op et gebruuk van et
Stellingwarfs op 'e schoelen. Op et mement is dat
nogal in et ni'js deur de standpunten die beide
gemientebesturen innemen nao et verschienen van
et I.\V.S.-rappor.

Doe was et woord an de prieswinner zels. En ieder
die Jonker kent wet wel dat dat 'm wel
toevertrouwd is. Hi'j was verschrikkelike bliede.
mar toch ok wel Onder de indrok deur et kriegen
van disse pries. Nao Jonker vertelde de heer Dolf
Nao et schoft wodde etjuryrappot deur ien van de
Verroen, de schriever van ,,Dikke Doezerd", dat
juryieuen, ne neer Jouke isetnienem uut Wolvege
oorspronkelik in et Nederlaans schreven is et ien en
veurlezen. De ere twie leden van de jury weren de
aander over et vertaelen van boeken dat hi'j ze!s
vrouw!uden Tineke Steenmeyer-Wie!enga en
Philomène Bloemhoff-de Bruyn- uut Oosterwool- een protte daon hadde en over et vertaeld wodden.
Naost bi'jglieks Jonker zien vertae!ing wodde et
de. De jury was over et algemien slim tevreden mit
bock ok in et Fries vertaeld. An et aende van de
de inzendings. Aenlik was d'r glen uutschieter naor
aovend las Bea Kno!-Berkenbosch een peer. verbeneden bi'j. Toch weren ze et d'r alle drieje dik
haelen veur uut ,.Dikke Doezerd".
iens dat et bekroonde boek ,,Dikke Doezerd"

?ir

,, Uut een vremde lettertuun "ominenocht!!!

Ni'j is van 't jaor dejongerenb!adziede, dit keer mit
dagboekfragmenten van een veertienjaorige jonge,
schreven deur Lodewiek Hooghiemstra uut
Appelsche. Veerder kuj' een snippe winnen, aj' de
puzzel oplossen. Om die op te lossen hej' de
adverteenties neudig die as in disse kraante staon.
Mitien een mooi mement om al oonze adverteerders daank te zeggen veur heur adverteenties, eers
zol de Schrieversronte niet in staot wezen om disse
boekekraante verschienen te !aoten.

DE BUURTBUS
KOMT D'R AN!
Een stok of wat Schrieversronte-leden gongen een
daggien ZWARVEN DEUR DE STELLINGWARVEN... mit de buurtbus vanzels! Ze
nammen pepier en penne mit en schreven alles op
wat as ze mar an de weet kommen konnen over die
buurtbus en wat ze zoal zaggen onderwegens. len
ding weren ze et allegeer wel over iens: de buurtbus
moet d'r blieven ! (Lees veerder op bladziede 4).

We besteden netuurlik, liek as ere jaoren ok
andacht an oonze ni'je uutgiften, zodatjim veurdat
de sutelders langes kommen rustig bekieken
kunnen of d'r wat veur jim bi'j is. Kommen de
sutelders niet bi'jjim an de deure, ofbinjim die dag
krek vot, dat kuj'm altied gebruuk maeken van de
bestelbon in disse kraante, of even langes de
Meulehoeve in Oosterwoolde of de plaetseike
boekhaandel gaon.
Wi'j weensken jim weer een peer plezierige uurties
toe bi'j et lezen van TWIE POND 'N STUVER.
Renny Betten, Gea Hofstra, Henk Kroese, Henk de
Zeeuw, Geert van der Meulen, Harmen Houtman,
Pieter Jonker, Sietske Bloemhoff
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BERKOOP. Om de sutelaktie henne is et weer
Stellingwarver boekeweke. Van 4 tot en mit 11
oktober krigt e!ke koper die veur twintig gulden an
Stellingwarver boeken spendeert et boekien ,,Uut
een vremde lettertuun" ommenocht. Winkelweerde: f 5,-. Et boekien telt 56 pag. en is prachtig
illestreerd deur Sietske A. B!oemhoff. Et is een
bundel vertaelings.
De volgende boekwinkels doen mit de aktie mit.
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Ze kun alle beschikbere Schrieversronte-tire!s
leveren: BOEKWINKEL DE JONG, Appelsche:
KROMKAMP, Berkoop; BOEKWINKEL
DEDDENS, Haulerwiek; BOEKWINKEL
BAHNMULLER, Oosterwoolde; BOEKWINKEL PLAATSMAN, Wolvege; TERPSTRA,
Scharpenzee!; BOEKWINKEL TACONIS,
Wolvege; BOEKWINKEL ZWIKSTRA, Wolvege; STEG, Donkerbroek; BOEKWINKEL
FARNHOLT, Noordwoolde.

hoge! Et lokt mi'j niet vaeke. 1k telle ok
wel es de poelen in oonze straote. Op al
S • S dat water kuj' ok een botien drieven
laoten. Veur een echt botien is et niet
Grote meensken klaegen altied over diepe genoeg, mar et kan ok een ekkel,
regen. Ze luustren naor et weerbericht op een pepiertien of een aepeneutedoppe
'e radio, omdat ze bange binnen dat d'r wezen.
regen komt. Ze praoten, zo Iiekt et wel,
As et regent kiek ik altied naor de
meer over regen dan over de zunne. De meensken zonder regenjasse. Die lieken
daegen dat et regent ontholen ze beter, nog hadder te lopen as een haeze. Daor
dan de daegen waorop de zunne d'r is. As
moet ik altied omme gniezen.
et regent kieken de meensken ok aanders
dan gewoon. Ze lachen dan haost nooit Hoe vienen jim de regen? Bin jim d'r ok
en kieken altied naor beneden of naor bange veur? Speulen jim wel es buten as
boven. Naor beneden om niet in een et regent en alles nat is? Now ik viene de
poele waeter te trappen. Naor boven om regen dus mooi, ik bin d'r niet bange veur
te kieken of de bujje al haostophoolt. Ur en speule wél buten. As d'r nog meer
bin van die daegen dat de iene bujje nao zokke kiender binnen, dan kuwwe wel
de ere vaalt, dan regent et seins de hiele tegere de regen in gaon. Dan lachen weal
dag deur. In pattie lanen regent et wel es die meensken uut, die zo ofgrieslik zoer
daegen, wel es weken aachter mekeer kieken. Dan bellen we de radio op, om te
deur. As et vröst dan regent et niet, dan zeggen dat et elke dag mar regenen moet.
Dan maeken we een hiele koppel boties.
iezelt et of et sni'jt.
Dan is de straote van oons alliend.
Mar ik hole van de regen. Dat is
Harmen Houtman.
misschien wel gek! Ur bin niet zovule
kiender die daore van holen. Mar ik
daenke, wat het et veur zin om zo zoer te
kieken. De regen stopt daor toch niet van.
Misschien krigt de regen dan nog wel
meer nocht om alles nat te maeken. As ik
Om ien ure
dreuge blieven wil doe ik een mooie
dan
is et hadstikke naacht,
regenjasse an. De regen-kan me dan niet
om
twie
ure
nat maeken. Of ik vraog de parreplu van
hoolt
de
maone de waacht,
mien mem. Dat is een mooie rooien iene,
om
drie
ure
mar as ik 'm op zette, kan ik iene haand
speulen de steerns mit mekeer,
niet meer bruken.
om vier ure
1k viene de regen mooi, en hole mien
gaon de boere-wekkers weer,
haand op. Daor komt een poeltien regen
om vuuf ure
in te staon. lene veur iene laot ik de
bakt de bakker et brood,
druppen dan valen. Dat is een mooi
om zes ure
gezicht.
wodt et in et oosten rood,
Een regenboge is ok een mooi gezicht. De
om zeuven ure
kleuren kommen deurdat de zunne deur
dan gaot heit naor et wark,
de regen henne schient. Zollen ze dan spul
om acht ure
pakken wif oons schoele-ark,
hebben? 1k wol wel es naor et begin van
zoe'n regenboge. Mien vader zegt dat dat
om negen ure
maeken we hiele grote sommen
niet kan. Veurda'k daor bin is de
regenboge al weer vot. Mar ik docht dat
om tien ure
zol et speulkertier haost kommen,
alles haost kon!
om elf ure
As et regent is et ok mooi om hiel hadde
knikkeren we op et schoeleplein,
deur de poelen te lopen. Zo hadde, dat et
om
twaelf ure
waeter tegen de capuchon an spat. Dat is
vrij vanmiddag, hoi watfijn!
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Een hiele dag

Wat lekkers nao
Jim meugen et best wel weten,
ik wil en lus gien eten...
... van eerpels mit bonen
moet ik vast en zeker spifen,
van kool en spinazie
zal me de maege ommedrien...
Jim kun ok nog zo praoten,
ik zal et eten laoten...
... van spruties en witlof
krieg ik een ,,zere" neuze,
rooie bieten en siepels
bin ok niet mien keuze...
...inar neute-ieS mit slagroom,
dat kun ze me wel geven
op bitterkoekies pudding
kan ik altied wel leven...
Mar waor ik now mit zitte...
ik moet eerst gruunte en dan pas ditte...
Harmen Houtman.

Om ien ure hebben we spruties op et bod
om twie ure
gaon we op 'e flets vot,
om drie ure
kopen we een fife boezeroen,
om vier ure
moe'k mien huuswark doen,
om vuuf ure
zit ik wat te schrieven,
om zes ure
moe'k beslist bij de taofel blieven,
om zeuven ure
gaot de tilevisie an,
om acht ure
et naachtjak en tane poetsen dan,
om negen ure
dan slaopen we ommes a!,
om tien ure
dromen we hiel mooi of ma!,
om elf ure
gaon heit en mem onder de wol,
om twaelf ure
bin de vier-en-twintig uren voL....
Harmen Houtman.
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SJOERD: 1k kiek deur et raem naor buten. Daor zie ik een
vrouw in de regen en een regenboge.
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ASTRID: Feest. As etfeèst is krieg ik aided wat lekkers
nao.
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DIKKY 1k lope in de regen en daor vien ik niks an.

VEUR LOON EN VERVAL
van Lamkje Hof-de Boer.

- Een leven tussen recht en onrechi D'r bin een protte meensken, die nog tieden
naopraoten over een aovend mit Lamkje Hof-de
Boer. Dat heur ie vaeke om je henne. Et komt dan
ok nogal es veur dat ze veur de twiede keer nuugd
wodt om heur Ievensverhael te vertellen. Sundjuni
van dit jaor is dat verhael ok te lezen. Op 'e
zeuvende van die maond wodde et eerste
exemplaor van Veur loon en verval an de
schriefster overrekt. Dat gebeurde in Berkoop deur
wethoolder Scheltens van Oost-Stellingwarf. De
N.C.R.V.-tillevisie maekte opnaemen van de
aovend.
Et levensverhael van Lamkje Hof dus. leder leven
is uniek, gien meenske is geliek. Et is de keunst van
die meens om zien eigen leven as uniek te zien.
Vaeke ziej' dat as bepaolde dingen veurbi'j binnen.
Aj' spannings, bliedschop en zorgen aachter de
rogge hebben. Et is et telent van de schriever om
dat zo goed en leesber meugelik op et pepier te
kriegen. Om zien eigen leven zels krek even eers te
zien, dan as die aander dat zicht. Hoe vuult
onderdrokking, geliekweerdighied en benauwdens! Ok veur iederiene eers. De stap om dat uut
de penne rollen te laoten kan groot wezen.
Dat is ok et geval bij Lamkje. Ze schrift daorover:
,,As et dan pattietoeren haost mienens wodde, dan
docht ik laeter weer, wat zal ik mij anhaelen, wat
het een eer mit mien leven neudig?" Ondaanks die
gedaachte is et boek d'r dan now toch kommen. Et
boek beslat de tied van kiend an now toe. Et telt
180 bladzieden.

toch. In et Olympisch stadion in Berlien treden ze
volksdaansend in Fries kostuum op. Ze wo'n
overal feestelik onthaeld, mar heuren in de hotels
verhaelen over et ere Duutslaand.
Een tied van grote veraanderings staot veur de
deure. Zuster Kee raekt vot en nao lang daenken
nemt Lamkje heur plak as vrouw en mem in. Ze
trouwt mit Jan Hof. De oorlog begint en de
boerkeri'je wodt een gaastvri'j onderdak veur een
protte kiender. Zels wodt Lamkje ok mem van een
zeune en een dochter. Gerrit en Jansje kriegen heur
zorg.
Wereld en tied dri'jen deur. De kiender trouwen en
Jan begint slechter te lopen. Dokter schrift een
autogien veur. Ze leren allebei veur et riebewies.
Slimme laank kun ze niet genieten van de
autotochies deur de omgeving. Jan raekt vot en ze
staot d'r now alliend veur.
Een hiel ni'j leven begint. Et wodt een leven van
grote reizen (Canada en Amerike), van schrieven
(revue's, gedichten), tillevisie-optredens (Duizendschoon, Nederlands Elftal) en een jaorenlange
,,tournee" langes harbargen, verienings, kefé's- en
studenten. Leeftied liekt niet te tellen. 1k bin
A.O.W. zegt de schriefster: Altied Onder Wegens.

,,Mem mos es welen dat 1k pattietieden van die
buj/en hebbe, da'k wel kroepende weerommi
wil!" Dan mos 1k op 'e lanen bieten as ik soms
dochte: ,, Wat bin ik eins?Niks ommes. Z. h. v. k., ik
heure d'r niet bij. Kan ik nog wel van meensken
holen? Van zokken niet." docht ikdan- As ik dan in
de eetkamer de taofel klaor maekze, mit mii

allemaole niet botte best of

goenend weren een peer tanen al hielendal inkot
deur etvaekebruken. En dan docht ilc,,Zolesdisse
meensken mil heur dure ark now lekkerder
smaeken?"
As et tied veur et aovendeien was, dan gong de
belle. Dan wus ik da'k opdienen mos. Dan dee ik
eten in de dekschaolen en die kwammen in de
dienbak. Een diepe, hoolten bak mit an beide
kaanien een haandgreep. De schammel ston al te
plak in de kaemer, want daor mos ik him dan op
zetten, an de rechterkaanie van mevrouw. Dan kon
ik eerst weer naor de keuken gaon. Een menuut of
wat laeter gong de belle weer. Dan gong 1k weer
naor veuren. Mevrouw hadde mien bod, een oold
bod uut de keuken, al klaor staon. As ik even laeter
over de dikke Smyrna-loper weer naor de keuken
leup, dan docht ik: ,,Possien veur Fikkie. " Dan.
kwammen d'r wel es allemaole vraogen op mij ofWaoromme moet dit now? Bin ik dan niet eerlik
en vrundelik en beleefd? Ja toch, want dat het Mem
mij
goed veurhullen. " Op zokke ogenblikken
kwam ik van binnen wel es in verzeL Dan zo'k bij
wieze van spreken wel vluken willen. Mar dat dee
'IC dan niet hadde-op. We mochten dat thuus
ommes ok nooitdoen. En zozatik allied wel argens
mit in de kneup. As ik biglieks onidekie dat ik
allied mrgerine op et brood kreeg wiels ze binnen
boerebotter kregen, dan kon ik mij zo vernederd
vulen. Thuus hadde ik dat spul nog nooit over de

Oonze puzzel

Win een snippe!!
Disse keer moe'n jim alle bladzieden van disse
kraante bij langes om -de riegels die hier onder
staon, uut de adverteensies op te zuken. Uut de
naeme van de adverteerder haelen jim dan de
letter die aachter de riegel staot. Mit et tel!en moej'
alle veurletters en/of veurnaemen mittellen.

Benedictus, de vierde letter is dus een N. Disse
letter schrieven jim in de vakkies onderan, en aj' et
goed op!ossen, komt d'r een zin uut. Disse zin kuj'
veur 20 november opsturen naor: Stellingwarver
Schrieversronte, Postbusse 138, 8431 AC Oosterwoolde.

De heufdpries is dit jaor een snippe! Veerder bin
Een veurbeeld is riegel 12: Huushooldtextiel. D'r d'r nog een protte aandere aorige priezen. Veul
aachter staot !etternr. 4. Et antwoord is G. succes!

Et was de 14e feberwaori doe we trouwdepa
Van oonze trouwdag bin mij een peer dingen goed
bijbleven. We gongen tegere naor Oosterwoolde,
we bin niet op petrel kommen, en netuurlik ok glen
bloemen. Dat heurde niet zo, vun ,, mem ' op disse
trouwdag daor een veurgeschiedenis an west was.
Wie die,, men " weren, za 'k in et midden laoten, mar
et was mien gerste teleurstelling in verbaand mit el
trouwen.
De ambtener van de Burgerlike Staand die oons
trouwde, was H. J. Bergvela doe veur mij nog een
onbekende man. Hij hul een sobere mar
inhooldelik loch hiele goeie toespraoke. We zullen
disse Bergveld laeter weer tegenkommen, mar dan
in een aander verbaand Op 'e weerommereize

vuulde, al zee ze dat doe niet mit zovulewoorden,
dat et loch wel een zwaore dag was. Veur mij vun
ze el jammer dat et niet wat fleuriger wezen kon,
zee ze laeter in de keuken legen mi ,,Et is op er
El wodde dus een hiele muuilike beslissing. 1k die laest lochjow trouwdag, " zee ze. Doe docht 1k even
vroeger wel es zee: ,,Ik wil laeter een lieve man an heur trouwdag. Zij Irouwde as maegien van
hebben en een gezellige huusholing. " Onderde- twinlig mit een man van zeuvenenveertig mit drie
haand hadde ik al lange onldekl dat zoksje zomar kiender. Dat was doe loch ok een hiele slap. Daor
niet in de school vaa!t. En now vreug 1k oons mem, wodde vroeger daenk ' niel zo bijsii!le slaon. Beppe
die zovule kiender kregen hadde, om raod Hadde van Methuzen leefde doe niet meer en Pake zal doe
dit ok wat mit liefde uut te staon?Dat vreug ik heur wel zegd hebben: ,,Daor moet iene van de dochters
niet. Mar zij was verstaandig. Ze zee. ,,Ik durveje henne, el moet daor redded wodden. " Ok alzoleen
haost niet raoden, al hoe mooi ik et vienen zol as et maegien van twintig d'r inslappen moelen bij een
gebeurde. Mar et moetjOw wil wezen. "En el wodde man van zeuvenenveertig mit drie kiender.
weer ,,ja" Doe hadde ik dus twie dingen daon die
'k ems nooil wild hadde: lerogge gaon naor mien Et boek Veur loon en verval is te koop bi'j de
geboortep!ak, en trouwen mit een boer. Want dat Stichting Stellingwarver Schrieversronte en bij de
boekhaandel. De pries is f14,90.
had ik nooir zilten zien.
Et twiede fragment is uut de tied dat ze et besluut
nemen mos om te trouwen mit de man van heur
overleden zuster.

Hieronder nog twie fragmenten uut et boek. Et
eerste is uut de periode bij de femiie in
Liwwadden, waor et staanclsverschil dudelik te
marken is: -

De schriefster gruuit op in een groot gezin. Ze
beschrift de regels waor de koppel van 14 him ante
holen het. Veural onder et eten kan dat nog wel es
tot een perbieempien leiden. In heur schoeletied
moet ze nog a! es de kestanjes veur aanderen uut et
vuur hae!en. D'r staot een prachtig verhael in et
boek over proemen plokken. Dat gebeurt vanzels
niet mit de msteTnmrng van de eiener van de

As de schoele aachter de rogge is, moet d'r warkt
wodden, ze mag niet veerder leren. D'r volgt een
tied as dienstmaegien zonder huselik verkeer. Eerst
in Hornhuzen, in Grunningen, bij een postkantoor-hoolder. Heur zuster haelt heur daore
weg. Ze komt op Vredewoud in Berkoop te warken
en laeter krigt ze een. betrekking in Liwwadden.
Hier krigt ze een minne tied. Ze zegt daorover: ,,As
1k allienig mar daenke an et keukentien daor ik doe
zitten mos. D'r zatten twie grote raemen in, mar
daor zat matglas in. Dus niks te zien van de mooie
tuun die ze aachter et huus hadden. Ze wollen
netuur!ik gien kiek op 'e hanen hebben van de
meid." In datze!de Liwwadden vint ze !iekewel ok
een goed adres. Dat is bij een kienderarts en zien
femilie. De dokter krigt een oogziekte en et gezin,
mit et dienstmaegien, vertrekt naor Zwitserland.
Dit wordt een indrokwekkende reize veur et
ienvooldige maegien. Ze zicht ere meensken,
aandere steden en een eer Iaandschop. De baand
mit de femilie wodt slimme hecht, veural mit et
zeuntien.
In 1936 gaot Lamkje a! weer naor et butenlaand.
Ze speult al een tied bij de Fryske Krite en d'r
komt een uutneudiging uut Duutslaand veur et
Welikongres fir Freizeit und erholung. D'r is al
wat gaonde over oonze greenzen, mar ze gaon

tonge had Heit wol die rommel zo zee hij dan, niet
in huus hebben.
Dan op een keer gebeurt et dat ik zogenaemd bij
verzin margerine in de boitervloot doe, die naor
veuren moet. Mevrouw heur mem, een hiele lieve,
oolde vrouw, was d'r uut-van-huus. Ze maekte
krek even een praotien mit-mij, doe mevrouw de
keuken insloeven kwam. 1k zag dat ze opsternaol
was. En doe kwam et: ,,Je hebi de verkeerde boter
binnen gebracht. Dat was margarine en dat is voor
jou!" 1k wus niet wat a'k op dat mement zeggen
mos, mar de oolde mem weL Ze gong aachter heur
dochier an, die mit een rooie kaom de keuken uut
staple en zee: ,,Foei Louise, dat hebje van mU niel
geleer&" 1k lachte doe ems in mien voesien.
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diverse vormen,
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Riegel.
1. femiliedrokwark
2. knopen, ritsen en wol
3. de sleutel veur zekerhied
4. grote maoten herenmode
5. verlovingsringen
6. alles veur de badkaemer
7. elektrische boormesienen
8. lekker, betaelber eten
9. een gelok bij een ongelok
10. vakkundige bediening
11. zunnekuur
.
12. huushooldtextiel
13. medere behangsels
14. Volvo BM Valmet
15. butenlaans geld
16. blüüiende ambacht
.
17. Deense kieding

Letternommer
4
7
6
2
4
3
3
14
8

5
7
4
11
-

5
4
4
.

-
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18. Sprinter-elektrowinkelman
19. siergrössen en kruden
20. veur mooie kleren
21. koeke en gebak
22. veur al jow verzekerings
23. goo!dsmid en brillemaeker
24. brillen veur Stellingwarvers
25. de zaeke veur lezen en schrieven
26. dubbele beglaezing
27. Stationsstraote 20
28. mit de post versturen ok meugelik
29. gedienestoffen, zunnewering
30. taxaosies van onr. goederen
31. Austin Rover
32. goeie veurlochting en vakk. hu!pe
33. nargens eers zók smeedwark
34. Hyundai
35. Antiek -

I
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2
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3
I
4
3
3
4
6
1
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WAT IS DwR NOW STELLINUINW'ffAARFSER
DAN STELLINGWARVER ' BAANK?
I

I.

De Coöperatieve Veurschotbaank. Een typisch Stellingwarver baank.
Mit vestigings in Berkoop en NoordooIde. Een kielne baank dus, mar wel
mit grate prestaosies. Kiek mar es naor oonze rentetarieven.
Of naor oonze hypotheken.
Die kun mit glaans elke vergelieking deurstaon.
Mar niet alliend op financieel gebied het deVeurschotbaank grote veurdielen.
Ok op et persoonlike viak staon wi'j ons mannegien/vrouwgien. Bi'j oons
hebben klaanten een naeme en kriegen alle andacht die ze verdienen.
Mar zeg ncw zels, zo heurt et toch ok in de Stellingwarven?
De Veurschotbaank. Een kleine baank, mit een compleet dienstenpakket.
Van Zulvervloot tot Hypotheek, van Verzekering
tot Rekening Courant.
En butendat: DE BAANK DIE JOW TAEL PRAOT.
I

DE VEURSCHOTBAANK,
BAMK
DE STELLlH%TRFSTE
WA
VAN DE STELLlHVlww'fffiA9RVEN

Zwarven
deur de
StellingWarven

.....

Aj' van WolvegenaorLiwwadden willen, isdatgienperbleem vanzels, ie
stappen in de (rein. Aj' van Noordwoolde naor Slienwiek when, dan
stap ie in de bus. Mar, woj' in et verleden now es van Sunnege naor De
Langelille, ho mar. Af gien auto hadden kof' et lopend doen, of op 'e
fiets of mit peerd en
Van Oosterwoolde naorAssen, gien bezwaor. leder ure ridi d'reen bus.
Van Makkinge naor Builevert ok gien muuilikheden op. Mar woj'uut
Raevenswoold weg op vesite in Nijberkoop, ho mar, etzelde lietien as
van Sunnege naor De Langelile. Men.perbeerde et ooit al es mit Folly.
Mar ach, Folly gong mar drie keer daegs, gien wonder dat dat mislokte.
Mar sund een posien rieden d'r twie buurtbussen. Jene in OostStellingwwf, die bus ridt om et ureen iene in West-Stellingwa,J die
alle uren rich. Veur een hiele prone meensken uut de Slellingwarver
dörpen is et een uutkomste dat disse bussen rieden.

Van Berkoop naor Raevenswoold
en weer weeromme
Op een mooie zommerse morgen is et dan zo veer.
We zullen mit 'n vierend mit de buurtbus van
Berkoop naor Raevenswoold en weer weeromme.
Goed half elven zal de bus uut Berkoop vertrekken,
dus om kwat over tiene staon we al bi'j de halte.
Henk de Zeeuw vligt eerst nog as een haeze naor de
Waarme bakker om 'n bolle. Mient zeker dawwe
een dag onderwegens binnen. Carine van driejaor
het al een peer keer keken of de buurtbus d'r al an
komt. Mooi op 'e tied komt die dan de hoeke
omme bi'j de plaetselike baank. Carine raost et al
uut: ,,Tante, de bCuIrtbus komt d'r an!" As de bus
stille staot komt de sjeffeur opgeruumd uut die bus.
We stellen oons even an him veur en vertellen him
et doel van oonze reize. We kommen al mitien in
de kunde, want de sjeffeur bliekt de heer G. Prins
uut Oosterwoolde te wezen. Hi'j vint et een aorig
idee en geve es ommedaenken an de buurtbus
middels een stok in ,,Twie pond 'n stuver". ,,Mar
we gaon now eerst vot heur", zegt hi'j, ,,want we
wi!len goed op 'e tied rieden. Dommiet, awwe in
Raevenswoold binnen, he'k wel even wat tied
over om et len en aander te vertellen."
En daor gaon we dan. We rieden Berkoop uut over
de Oosterwooldseweg en gaon via de Deddingebuurt op 'e Boverweg an. Even zien as Wube
mitrieden. Ze hebben gien auto en macken
daankber gebruuk van de buurtbus. Zo bin ze ok al
een peer keer bi'j me op vesite in Oosterwoolde
west. Mar flee, we zien hier niet. Ni'jberkoop, mit
de Ni'jberkoper schoele, die as now alliend
vanwegen de vekaansie dichte zit. Lao'n de
Ni'jberkopers, de niet Ni'jberkopers en et
Gemientebestuur d'r veur strieden dat de schoele
dommiet niet veur iewig dichte gaot!
Awwe bi'j Makkinge binnen gaon we naor rechts
en al gauwachtig naor links de Veneboeren op. Et
is aorig waarm in de bus. Oonze sjeffeur het et
dakraem los en vragt of we hinder hebben van
tochteri'je en zo. Now as et an mi'j ligt kan et niet
hadde genoeg tochten op et mement! Stikhiete, en
ik hebbe dan ok al mien zwieterige penne en pepier
in de tasse stopt en daenke da'k alles wel ontholen
zal. In Langedieke moet Carine altied even op 'e
schoot zitten om naor de schoele mit al die aonge
kiender te kieken. Ze kan et mement amper
ofwaachten dat zi'j daor henne mag. Ze liekt
daorin gien spruut op heur tante op die leeftied.
Daor hewwe ,,Oosterwoolde in de koolde" al,
wonder dat dat oolde gezegde je op disse dag te
binnen schöt. Oonze skeffeur, zoas Bergveld et
zeggen zol gaot even om een bakkien koffie. We
gunnen et him van hatte. Mar hi'j dot d'r niet laank
over, want hi'j wil gien menuut te laete kommen in
Raevenswoold, eers hewwe gien tied meer om

De redaktie van TWIE FOND 'N STUVER leek et aorig en geve es
ommedaenken an de beide buunbussen. Daorom maekten een stok of
wat redaktieleden mit ere Schrieversronte-meenskers de reize mit In de
buurtbus van West-Stellingwarfstapten Harmen Houtinan van vroeger
uut Mhooltpae en Fetije Koopman-A iten (bestuurslid Schrieversronte)
van Noordwoolde. In Berkoop stapten Henk de Zeeuw uut Else en
Sietske Bloemhoff uut Oosterwoolde in de buurtbus van OostStellingwarf Mit heur mit reden Schrieversronte-lid Vr. Bloemhoff uut
Niberkoop en heur kleindochter Carine Bloemhoff (3) uut
Oosterwoolde. Carine het trouwens al vaeke mit west en yint et ieder
keer weer prachlig. Ze groet daorom ok alle keren as ze 'm zicht hiel
vrundelik mit: ,,Dag buurtbus' Zuwwe dat ók mar niet zeggen en
daoran toe voegen: ,,Bliede daj' d'r binnen?!"

zicht. We praoten nog even nao daor in Berkoop,
en dan kikt Dc Zeeuw es op et gelosie en reageert
daorop as iene die de bus mist, ofdaenkt hij an die
bol!e, die al twie uren in een bruuierige auto ligt?
Tieden laeter bin'k nog es naor Raevenswoold
reden om een foto van ,,00nze" sjeffeur mit de

buurtbus te macken. Op 'e weerommereize kon'k
mitien mooi naor de klokkestoel van Dc Fochtel,
'k hadde vandaege alle tied, want in mien huus
ha'k niks te zuken, want daor was de timmerman
drok an et wark!
SIETSKE BLOEMHOFF.

even te praoten. Butendat is d'r in Appelsche een
wegomlegging en zoks nemt altied meer tied
vanze!s.
Daor broezen we weer henne. De ni'je brogge over
en de Prakkenlaene op. Bi'j de Rijweg mik ik even
overzied en daenk' even an mien huus en hoe
weinig a'k et pattietoeren zie behalven naachs. Dc
Fochtel. Et knollegruun zal vandaege wel niet
bevreuren wezen. Awwe langes de klokkestoel
rieden schöt et me in 't zin da'k daor veur mien
vaktaele-onderzuuk bi'j de Schrieversronte ok
neudig henne moet. We tuffen Appelsche al
binnen. Aj' deur zoe'n mooie streek rieden gaot et
aenlik altied hadde bedaenk ik. He, wat aorig, de
bus ridt hier langes et bejaordecentrum Riemsoord. Waorom ridt hi'j aenlik niet langes de
Grietmansleane in Berkoop en Rikkingehof in
Oosterwoolde? Daor wi'k aansten toch es
naovraog naor doen. Dc heer Prins moet nogal
even ommerieden in Appelsche, mar knap op 'e
tied biwwe in Raevenswoold. Henk de Zeeuw stoft
mitien op 'e sjeffeur of mit zien vraogelissien.
Vraogen over hoe vaeke ridt de bus, hoevule
sjeffeurs bin d'r. hoe vaeke rieden ze, hoe duur is et
en waorom as de bus niet langes de Grietnmnslaeneen R&kmgeW Dat was hundika1

Ierae mw deVeulav in er &hetha Foio: Hiznr,
Hcwwtm.

DE HAAND OMHOGENS

anvraoge veur klaor ligt. Oonze sjeffeur legt alles
goed en dudelik uut en vertelt oons dawwe alles ok
nog es naovraogen kunnen bi'j o.e. vrouw
Wijbenga uut Berkoop. He, vrouw Wiebenga
daenk ik, ha'k van 't jaor ok niet een vrouw
Wiebenga op 'e cursus Stellingwarfs 1, die vrouw
Wiebenga die docht, dat et wel niks wodden zol
mit heur en die laeter mit glorie slaegde? En ja
heur, dat bliekt laeter zo te wezen, wat is die wereld
toch weer klein.

Een lochien mu de buurthus dw

Mit mikt de sjeffeur op zien gelosie en zegt dawwe
weer vot moeten. We stappenweer in, en daor
gaon we weer. Raevenswoold uut, Appelsche, Dc
Fochtel, Dc Knölle, de Weper, Oosterwoolde.
Oonze sjeffeur vertelt, dat gewoonlik de sjeffeurs
hiere wisselen, mar vanwegen de vekaansie dot hi'j
vandaege twie route's, dus gaot hi'j nog een keer
richting Berkoop. Awwe daor belanen is et om-enen-de-bi'j half iene. We stappen uut, Carine mag
nog een keer toeten, mar durft niet as et d'r op an
komt. We daanken oonze sjeffeur veur zien
plezierige mitwarking en ik vertel him da'k nog
graeg een keer een foto van him en de bus maeke,
mar da'k op et mement een kleurerolle in et toeste!
hebbe. Mien iewige perbleem. Altied de verkeerde
rolle op et verkeer mement.
As de bus weer vot ridt kieken we 'm alle viere nao
en bedaenken dawwe wies binnen mit de
buurtbus. Carine wuift 'm nao tot ze 'm niet meer

De buurtbus van Oost-Stellingwarf in Raevenswoold mit sjeffeur Prins uut Oosterwoolde. Foto: Sietske
Bloemhoff
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Krek as in ere bussen ston ok hier-. ,.Niet spreke
met de bestuurder". Awwe dat inderdaod nie
daon hadden mit sjeffeuse Ria van Gelder, dan
weren we now nog niks wiezer. Dus hewwe mar
een flunk tal vraogen op heur ofvuurd. Veur die dit
nog niet deur het, dit stokkien gaot over de
buurtbus van ,,De Westhoek", die sund november
1985 zien ronties maekt. Om vuuf over tiene
stappen Fettje Koopman en ikke in de 8 persoonsbus, die veur et station in Wolvege te waachten
staot. (Een station dat d'r neffens mi'j blieven
moet.) Wi'j bin de ienigste passegiers van bus
7548. Et is mark in Wolvege, we zitten krek tussen
de kommende en gaonde meens in, ,,daenk". Toch
bin d'r die weke al hiel wat mitreisd. A'k de liste
bekiek, dan zie'k, dat et d'r maendags 23 weren,
deensdag 34 en op disse woensdag al 15. In de
winter rieden d'r pattietoeren twie bussen in de
drokke uren! Veurdat Ria de bus stat, vertelt ze,
dat et heur goed bevaalt op 'e bus. Ze dot et twie
morgens in de weke. Heur kiender bin zo groot, dat
die heurzels wel een posien redden kunnen. Ze is
iene van de twie vrouwluden, die dit vri'jwilligerswark dot, tussen 24 mannen. Bi'jkotten zal ze de
ienige wezen.
We zetten uutaende. Eerst een soortement
. ,,stadsdienst" deur Wolvege. Hier moej' bi'j de
haltes instappen, veerderop hoeft dat niet. Daor
kuj' gewoon de haand opstikken. Et komt
riegelmaotig veur, bi'j min weer, dat goenend die
O 'e fiets binnen, heur twiewieler dade smieten en
de haand in de locht stikken. Vandaor da'k et
aenlik de ,,gemoedelike" bus numen wil. Awwe
deur oons heufdplak henne binnen, kommen we in
Sunnege. Dc kiender op 'e schoele hebben krek
schoft, ze lopen speulend deur mekeer henne.
Boeren bin drok in et huj doende. fleer,
fluitekruud en zoering wuifen oons nao. Dc
meulen van de Scheene kommen in zicht, krek as
oonze eerste passegier. Et is Vrouw Buis uut
Oolaemer. Ze vertelt dat ze mar wat wies is mit de
buurtbus. Een peer keer in de weke reist ze mit, om
te winkelen of om naor de dokter te gaon. Ok gaot
ze nog al es naor et straand bi'j camping ,,De
Driesprong'. Ze is goed tevreden over de tieden
waorop de bus ridt en ok over et tal keren per dag
zoe'n 13 keer). We beekenOoleterbrogge,
(

....- ..fl...

..........:

.

de Westhoeke
deurveerpunt veur een protte boten in disse
zoemertied..
Dc reize gaot wieder deur dit mooie waeterlaand
mit surfers en prachtige waeterleies. As ze wat
ofstaand van mekeer holen, zal beider anwezighied
een plezierige tied opleveren daor op 'e Kuunder.
Bi'j de Langelille bin warkluden doende mit de
weg. Handig stuurt oonze sjeffeuse heur laeding d'r
tussendeur. Now kommen we in een gebied mit
hoge broggies mit as heufdaoder Dc Gracht.
Een peer huze (ver)bouwers nemen krek een
koppien koffie, as we d'r langes goezen. Aihoewel
goezen wat overdreven is, de nt van 50 menuten
wodt in een rustig tempo oflegd. We gaon bi'j
Scharpenzeel en Munnikeburen langes. Et
centrum wodt hier niet andaon, de FRAM-bus
naor Emmeloord stopt hiere. We kruzen de grote
Stoevesaantweg en rieden een aentien de
Lendediek op. Bi'j et huus van ,,bus-veurzitter"
Ton Jonker dri'jen we omme. (Et doe] in de
toekomst is via Spangehoek te rieden.) Over de.
ventweg, op 'e grote dick mag de bus niet stoppen,
rieden we Ni'jtriene in. Nog twie passegiers.
Allebeide benaodrokken ze dat ze de bus aenlik
niet meer missen kunnen, et is makkelik en
goedkoop. Ze numen een peer veurbee!den van dat
gemak.
Niet in et bezit wezen van een auto, of dat ding
staot in de gerage veur een beurt. Dc kiender niet
lastig wezen wil!en veur vervoer. Bezuuk an de
dokter of de schoele, een reize naor et station.
Goedkop is de bus inderdaod, een rondrit kost
f 1,80. Ok disse passegiers hebben alliend mar
goeie woorden over veur de tieden, om et ure is d'r
een bus. Pattie meensken uut Scharpenzeel en
Munnikeburen rieden van heur route naor disse
buurtbusroute om in Wolvege te kommen. In de
veerte komt dat laeste plak al weer in zicht. We
laoten disse wereld van net, sobbighied en
dri'jen 1) aachter oons. Via et arbeidsburo, et
laoten disse wereld van net, sobbigheid en
op et beginpunt. We nemen ofscheid van Ria en
zuken oonze auto op. Dc reize het oons goed
voldaon. Dc zunne en et grune Iaandschop weren
oonze getugen.
HARMEN HOUTMAN.
Een dri) is een hooltien hu.sien op een brogge in et
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Stationsstraote 20 - Oosterwoolde
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De buurtbus van Oost-Stellingwarf
Sund begin december 1985 ridt d'r in OostStellingwarf een buurtbus (deur de dörpen Berkoop, Ni'jberkoop, Langedieke, Oosterwoolde,
De Fochtel, Appelsche en Raevenswoold). Dc organisaosie is hanen van de Vereniging Buurtbus
Ooststellingwerf. Elk därp op 'e route van de bus
]evert een peer vertegenwoordigers in die
verening. De sjeffeurs bin automatisch lid. De verening telt 2 coördinaters, en dat bin de vrouwluden Wijbenga en De Boer van Berkoop. De laeste
wodt deur ziekte tiedelijk vervongen deur vrouw
Nieuwland ok uut Berkoop.
De bus is eigendom van de FRAM, die 'm ok
onderhoolt. De perveensie geft een' jaorlikse
subsidie van f 4.250,- veur ere kosten, zoas
reiskosten veur die sjeffeurs, die as vanuut een eer
dorp naor Oosterwoolde kommen moeten om
daor heur route te beginnen: wiels d'r ok een
vergoeding veur de tillefoonkosten is veur de
coOrdinators.
D'r bin gemiddeld zoe'n 40 vri'jwilligers sjeffeurs,
waoronder 4 tot 5 vrouwluden, enze doen allegeer
heur wark mit een bulte plezier, neffens vrouw
Wijbenga. In principe ridt elke sjeffeur iene route
in de weke, die as twie uren duurt. In Oosterwoolde wisselen de sjeffeurs. Ajje op geven as sjeffeur
wodt je déur de FRAM in Et Vene een rietest
ofneumen en ie wo'n medisch keurd. Elke sjeffeur
hoolt et tal passegiers per route bi'j. Ok wodt d'r
mit riegelmaot een formelier veur de FRAM
invuld, zodat ok die percies op 'e hoogte blift van et
hiele gebeuren. Uutaenlik gaot et om een proef die
nog tot et aende van 1987 duurt. Mar et liekt d'r an
now toe wel op, dat d'r genoeg passegiers binnen
om de bus op 'e dick te holen. Veural et stok
Berkoop-Oosterwoolde henne-weer-denne kent
verscheiden klaanten. En dat zal an et aende van et
jaor nog wel beter wodden, want de goedkeuring,
om de route wat te veraanderen, is binnen en dat
hoolt in dat de bus dommiet warkelik via de
Grietmanslaene in Berkoop en !anges Stellinghaven en Rikkingehof in Oosterwoolde ridt.
En wat kost now zoe'n rittien mit de buurtbus?
Nog minder as et wekelikse ziepsopbeurtien van de
auto:
Enkele nt .......................... 1,85

Enkele nt mit reduktie
(veur kiender tot 4 en 65-plussers) .......0,90
Vier-rittekaorten ..................... 5,45
Vier-rittekaorten mit reduktie. .......... 2,75
lene nt kan van Berkoop naor Raevenswoold
wezen, mar ok van Berkoop naor Ni'jberkoop,
daor gelt dus etzelfde bedrag veur.
Sietske B!oemhoff
Henk de Zeeuw

Stellingwarfs en de karke
OOSTERWOOLDE. In september het de Ned.
Hervormde Gemiente in Oosterwoolde een
Stellingwarver dienst hullen. Alderdeegst de
ofkondigings deur een karkeraodslid weren in et
Stel!ingwarfs. In de dienst gong veur Ds. R.
Klooster uut Jorwerd. Een kleine honderd
meensken maekten de dienst mit. Et is de
bedoeling jaorliks een karkdienst in et Stellingwarfs op touw te zetten. Een prachtig initiatief!

De Scheene. Fob: Harmen Houtman.

De buurtbus deur de Westhoeke
- wat aachtergronnen Dc buurtbusveriening ,,De Westhoek" ridt 6
daegen in de weke mit een bus deur et westelik pat
van de Stellingwarven. De route gaot vanofet NSstation te Wolvege via Sunnege, Ooldetriene, een
tippien Munnikeburen, Dc Langelille, een tippien
Scharpenzee!, Spange, Ni'jtriene weer naor
Oo!detriene, Sunnege en et beginpunt. Et eerste
tochien dat de bus dot begint om 10 menuten veur
zeuven op warkdaegen. Op zaoterdag is dat een
peer uren laeter, om vuuf over negen. Op
warkdaegen gaot de bus 13 keer rond, zaoterdags
1 1 keer. Om ien keer rond te komen het hi'j zoe'n
50 menuten neudig. Aj' mit gaon kost je dat veur
ien keer fl,80. Koop ie een vier-rittekaorte, dan
bi'j' f5,45 kwiet. D'r bin appatte priezen veur
kiender, 65-p!ussers en honnen. Zi'j betaelen veur
ien keer f 0,90 en veur vier keer f 2,75. Kiender
onder de viere kun ommenocht mit, kiender die
oolder as negen binnen moe'n et voile tend

betae!en. Dc kaorties bin bi'j de sjeffeur te kriegen,
de strippe-kaorten van de ,,grote" bus gellen in de
buurtbus niet. In et bussien kun acht grote
meensken of tien kiender een plak vienen.
De buurtbusveriening ,,De Westhoek" wodt
hie!endal in de bienen hu!len deur vri'jwil!igers.
As de sjeffeurs niet op 'e route wonen, kriegen ze
een reiskostevergoeding. lene keer in etjaor komt
d'r een ge!dbedrag, via et provinciaol bestuur, van
et Ministerie van Verkeer en Waeterstaot. Disse
subsidie kan de veriening naor eigen inzicht
besteden.
Aj' sjeffeur op 'e buurtbus wodden willen, kujje
opgeven bi'j de ofdeling Welzijn van de gemiente
West-Stellingwarf. Die speu!t de anme!ding deur
naor de FRAM. Veur anstelling is een re-test en
den medische keuring vanneuden, gien appat
riebewies. Is dat allegeer in odder. dan volgt dr een

nt mit aandere sjeffeurs op 'e route. Lokt dit ok,
dan woj' d'r alliend ,,op !os !aoten". D'r is ien
vri'jwilliger die de ritten coördineert en d'r is ok
een reserve-coärdinator. Veur et goed lopen van de
dienstregeling bin aenlik zoe'n 40 sjeffeurs neudig.
Op dit mement bin et d'r nog gien dattig, d'r kun
dus wel een stok of wat ni'je sjeffeurs bi'j. Doe alles
uutaende zette in november 1985 weren d'r we! 52
vri'jwilligers, waorvan drie vrouwluden. lene
sjeffeur heurt aenlik niet meer as drie ritten aachter
mekeer te macken. Dan moet d'r weer een frisse
kommen. Et weerommelopen van et tal meensken
het veur een diel te macken mit de geunstiger
warkge!egenhied van de laeste maonden.
Et bussien is eigendom van de FRAM, die et ok
onderhoolt. Dc veriening telt zeuven bestuursleden. Dc stichting ,,Kleine dorpen" is ok al es
ge!delik bi'jsprongen, lick as een peer baanken en
et schoelefoons van Sliekenborg.
Dc gemiddelde bezetting van et bussien in de
winter is 73 personen en in de zoemer goed 4.
Winters rieden d'r op drokke tn wel es twie
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de kraante, die de wottels diepe in de saemenleving het en al meer as 85 jaor
praktisch huus-an-huus lezen wodt in een groot verspreidingsgebied.
Algemien ni'jsblad mit ni'js van jow elgen reglo, mit respekt en wardering veur
cultuur, historie, tael en traditie van oons Stellingwarf, zoas uut de inhoold de
hieltied weer blieken dot!

. Op elk art de Stellingwarf
Op zoe'n kraante wi'k abonneerd wezen, ik geve mi'j op d.m.v. onderstaonde bon en krieg de Stellingwarf de eerste 3 weken grams.
Daornao gelt de gewone abonnernentspries f 25,30 in et half jaor.
Naeme.
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Alles hebben ze daar
Ok veur de tuun, zaas hekken,
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Woe. 1 Jan.
Vandaege, de eerste dag van et ni'je jaor, wi'k
beginnen mit et bi'jholen van een dagboek. 1k
hebbe dat een jaor of twieje leden ok al es
perbeerd, mar nao een peer maonden bin 'k d'r
weer mit stopt, omda'k aandere ni'je dingen kreeg
daor a'k me mit vernuveren kon: een voetballe, een
fiets mit lien versnellings, een visangel en nog
zowathenne. Disse keer wi'k perberen et langer vol
te holen, al za'k daenk' gien tied genog hebben om
d'r elke dag wat in te schrieven. 1k zitte now in
kiasse 2 van et VWO en we hebben vaeke
een protte huuswark te maeken. D'r komt nog bi'j
da'k as ienigst kiend van twie warkende oolden
hier in huus ok nogal es wat omhanen hebbe: veur
de katte en de kenarie zorgen, eten koken,
stofzoegen en bosschoppen doen. Aj' dit allemaole
bi'j mekeer optellen en ie rekeneri daor de verantwoordelikhied nog es bi'j die a'k veur oons huus en
de biesten hebbe zolange as Heit en Mem niet in
huus binnen, dan begriepe ik niet da'k as kiend van
een hongerloontien van een daelder in de weke
rondkommen moete. En dat gelt veur een
hieleboel kiender: nao 'n zwaore dag van zoe'n zes
lesuren op schoele moej' thuus nog es twie tot drie
uren daegs an huuswark-maeken spenderen. Zo
hool ie deur de weke meerstal zo goed as gien tied
meer over veur ontspanning, allienig et weekend
kuj' es echt doen waor aj' zels nocht an hebben.
Dan kun ze we] zeggen dat kienderarbeid
vandaege-de-dag ofschaft is, mar wi'j, kiender,
wo'n ok in disse mederne tied nog altied als slaven
behaandeld.
Mar goed, lao'k niet zwatkiekerig wodden. 1k hole
van schrieven en lezen, ik wit laeter schriever of
journalist wodden.
Ft bi'jholen van dit dagboek beschouwe ik een
betien as een veuroefening veur laeter, a'k écht
schrieven gao.
Nog inkelde goeie veurnemens veur dit ni'je jaor:
I . de katte en de kenarie op 'e tied eten geven.
2. morgens eerder van bedde kommen.
3. de rommel in mien slaopkaemer ien keer in de
weke oprumen.
4. mien fiets geregeld schone maeken.
5. voetballe en voetbalschoenen nao gebruuk
weer netties oppoetsen.
6. niet vergeten deensdagsmorgens de vulliszakken bi'j de straote te zetten.
7. op schoele beter mien best doen op wiskunde.
8. ok dit jaor niet mit roken en pilsies-drinken
beginnen.
Zo, dat mag d'r wezen. AT dat now ok nog
allegeer naokommen kan, dan ma'k niet klaegen!
Zu. 5 Jan.
'k Bin 14 jaor wodden vandaege! Van Mem he'k
twie boeken kregen: een Jeugdomnibus (liekt me
niet zovule an) en ,,Koning van Katoren" van Jan
Terlouw (bin 'k slimme beni'jd naor). Van Heft
kree'k verempeld tuungereedschop: een schoppe,
een harke, een schoffel en een grote gieter ! As hi'j
mar niet verwaacht dat ik now et verzorgen van
oons tunegien van him overnemen gao! Dat vertik
ik, ik hebben d'r ja hielendal gien tied veur en ok
gien aorighied an, dat wet hi'j best! Van
overbuurman Pol, die vieden jaor pensioneerd is,
kree'k een zaedeltasse veur de fiets, en van zien
pakezeggertien Marijke mit wie a'k wet es speule
en die op schoele een klasse leger zit as ikke, een
netisieboekien en een mooie balpenne.
Overmorgen moe'n we weer naor schoele. We
hebben nog niet scheuvelen kund, d'r is nog gien
spiertien ies op 'e sloden en vaorten te bekennen.
Hopelik komt et nog, et begint al wat koolder te
wodden.
Vfij. 24jan.
Disse vri'jdag was een echte vri'je-dag: we hadden
iesvri'j ! 'k Bin mit Marijke te scheuvelen west,
henne en weeromme naor De Gediek. 't Was
straolend weer, niet al te koold, en et ies was
poerbest, al was d'r hier en daor wat sni'j
overhenne wi'jd. We hadden een broggien mit, dat
hewwe in een kefé in De Gediek opeten. Marijke
kan goed rieden en zag d'r in heur kleurige
kleraosie kreers uut. Et is een aorig en fleurig kiend,
mit heur hoge stemmegien, grote ogen en lange,
goolden peerdestat in 't haor. Op 'e weerommereize wodde ze wat muui. 'k Hebbe doe de hanen op
'e rogge legd en heur aachter me an mittrokken. Ze
scheuvelde zels ok nog wet wat mit, dat we
scheuten toch aorig op en weren om half viere
weer thuus. Marijke zee dat ze et slim naor 't zin
had hadde. Zo docht ik d'r zels ok over. We
hebben ofpraot dawwe mekeer ophaelen zullen
awwe ankem weke weer naor schoele fietsen.
'k Hebbe ems nooit een goeie vrund had, en now
he'k zomar inienend een vrundinnegien. En wat
veur iene! 'k Hadde et beslist minder treffen kund!
Zao. I feb.
De hiele weke tegere mit Marijke van en naor
schoele fietst. 1k marke dat et wat ofwisseling en
fleur geft an de ientonighied van elke dag weer
etzelde in disse diezige en grieze daegen, an et
gejakker van elke dag om alles yatd'r van je

Veur de jongeren tim 16jaor
Tot dislange wodde d'r aenlik niet zovule in et Stellingwarfs veurjim leeftiedsgroep schreven. En, misschien vienen jim dat ok wel niet lens zo hiel slim. De schoele is al weer een posien an de gang en daor
hebben jim el vanzels ok al weer best drok mit. Proefwarken, rippetisies en verplichie boeken lezen... Et
verhael dat hier onder staot hóevenjim niet te lezen. Toch zol dat dan weijammer wezen. Want wiJ weten
haost wel zeker daj'm et h iel mooi vienen zu!len. Et gaoi over een jonge van 14jaor, die krek asjim op
schoele zit en die a!derhaande dingen beleefd en bedaenkt. Et is schreven deur Lodewiek Hooghiemstra
Ui! Appelsche, van wie trouwens dommiet een hiele biezundere gedichtenbundel verschient. En now mar
an et lezen ?

Uut et dagboek van
Kees Meerstra
verlangd en verwaacht wodt op 'e tied klaor te
kriegen. Marijke lacht makkelik, is vrundelik en
fleurig en nemt de zaeken wat lochtiger op as ikke.
1k zitte hier thuus meerstal in mien ientien te
vrotten en te pielen. 'k Hebbe et vusen te drok,
Mem en Heit zie 'k haost niet en 'k hebbe et aenlik
niet an tied es een posien mit heur te praoten. Mar
ze laoten me ok mar gewodden. Ze kommen
aovens mu van et wark thuus, eten gauwachtig et
maol da'k veur heur klaor maekt hebbe en duken
dan vot aachter de kraante of veur de tillevisie,
daor ze dan vaeke ok al rap bi'j in de slaop valen.
Zels zit ik tot lien ure en soms nog laeter huuswark
te maeken, leze of schrief nog vat en dan is de dag
al weer omme. Dit is gien leven omjaoren mit deur
te gaon. 1k zal d'r toch es een keer wat van zeggen.
Ze verdienen mit 'n beidend toch genoeg om d'r
een peer keer in de weke een hulpe in de huusholing van betaelen te kunnen!?
Woe. 12feb.
Gisteren was et Carnaval. Heit het naor oolde
kunde in et zuden van et laand west om et te vieren
en kwam vandemorgen mit een fikse kaeter weer
thuus. Zels ha'k de eerste drie lesuren vri'j. 'k
Hebbe Heit wat te eten geven en op bedde loodst.
Hi'j hadde nogal wat rommel maekt en was in een
baisturige bujje. 'k Hebbe eerst de rommel
opruumd en doe Mem op heur wark beld, dat Heit
d'r weer was. Ze was nogal ongerust west, doe ze
vandemorgen naor et wark mos zonder dat Heit
wat van him heuren laoten hadde. Tussen de
middag kwam ze thuus eten. Ze was raozend op
Heft. Heit zee dat et leven niet alliend mar nut
warken, eten en slaopen bestaot, mar dat d'r op 'e
tied ok es uut de baand sprongen wodden mos en
dat hi'j niet de hieltied deur Mem konterleerd
wodden wol. Mem zee, dat hi'j es wat meer
ommedaenken geven mos an heur en mi'j en dat
hi'j niet alliend in dit huus woonde. Heit gaf as
bescheid dat hi'j datzelde ok an heur adres zeggen
kon. Dat maekte Mem nog raozender. Afijn, et
aende van et lietien was, dat Heit hellig 'n grote koffer vol mit spullegies pakt het en lelk opni'j ofreisd
is naor de kunde in et zuden van et laand. Ok daor
weren vrouwen zat, zee hi'j, en betere as et
exemplaor dat hi'j hier troffen hadde. Mem het
middags niet naor et wark west. Bc bin wet naor
schoele gaon, mar kon et heufd mar min bi'j de
lessen holen. 't Aovend he'k een hiele poze mit
Mem zitten te praoten, over mezels, over de gang
van zaeken hier in huus en over Marijke. Mem
vuulde heur toch wet wat schuldig tegenover mi'j
en vun ok, da'k hier in huus ems vusen te yule te
doen hadde. Ze zol perberen twie of drie keer in de
weke een halve dag te warken, of aanders veur een
hiele dag in de weke een warkster te kriegen. Wat
Heft angong: dat zol wet weer betiemen, hi'j zol
inkotten we] mit hangende poties weeromme
kommen, docht ze. Dat zocloende bin 'k now lid
van een ienoolder-gezin, mar ik kriege et zels
minder drok, zo luden de veuruutzichten. Toch bin
'k d'r niet zo gerust op dat Heit inkotten wet
weeromme wezen zal.

fijne dag had, mit een prachtige Elfstedentocht die
glaansriek deur Evert van Benthem wunnen is. 1k
yule me een stok rustiger en niet meer zo opjacht,
now ik dit bier op zit te schrieven. Mar Heit is nog
altied niet weeromme. Mem warkt nog hiele
daegen en een warkster hewwe ok nog altied niet.
Volwassenen beloven van alles, zo mienen et ok
wet op et stuit dat ze et zeggen. Mar d'r komt vaeke
weinig of niks van terechte deurdat ze et neffens
heur zeggen zo drok hebben mit et ,,kostverdienen". 1k daenke wet es dat et eerder komt
deurdat ze oons, kiender, niet eernstig nemen.
Krek as bin we mar half-wies, as bin we een
kleinder en wat minder soorte van meensken, die
aj' mit mooie woorden en goeie bedoelings wet
veur een tietien zute holen kunnen. We bin
bliekber niet belangriek genoeg en wo'n iederkeer weer mit een kiutien in et net in stuurd. En
dan moej' es kieken wat veur een bende as ze d'r
zels vaeke van maeken!
Dee. 11 mrt.
Heit is vandaege jaorig, hi'j wodt 37 a'k et good
hebbe. Mem het een vri'je dag opneumen en is
vandemorgen in alle vroegte naor Den Bosch
ofreisd, daor Heft, sund hi'j een weke of wat leden,
vot gong nog altied uutvanhuus is bi'j de al eerder
nuumde kunde van vroeger. We hebben tegere as
jaordagskedo een ni'j scheerapperaot veur him
kocht.
Woe. 12 mrt.
Even veur de middag kwammen Mem en Heit
tegere weeromme uut Den Bosch. D'r wodde een
betien snotterd en goeld, doe ze mi'j in heur aarms
sleuten en oons gezin zo herienigd wodde. Ze
zollen et nog es opni'j perberen veur een periode
van drie maonden om te kieken as ze veur de
toekomst beter mit mekaander akkederen konnen.
Nao die drie maonden zol dan een hopelik
definitieve beslissing valen. Mi'j wodde niks
vraogd. Now ja, uuteindelik bin et ok grotemeensken-zaeken, al gaot et dan nog allied wel om
mien eigen oolden. Heft bet bliekber een peer goeie
veurnemens maekt (op anraoden van Mem?),
want hi'j was vandemiddag drok doende, mit et
bi'j gelegenhied van mien jaordag anschafte ark de
tuun onder hanen te nemen. 1k al lang bliede,
vanzels. Now mar es ofwaachten, hoe as alles
veerder uutpakt en wat veur besluut d'r over drie
maonden uut rolt. Mem he'k altied aorig goed
begriepen en anvulen kund, mar van Heft he'k an
now toe nooit good hoogte kriegen kund. En ik
daenke dat dat veur Mem angaonde Heit ok gelt.

Dee. 1 apr.
Een vroege Paosken dit jaor, op 30 en 31 meert.
We hebben vekaansie tot deensdag 8 april. Op et
tussenrappot wa'k veur de beide wiskundevakken
elk een punt veuruut gaon, mar meetkunde is nog
altied krek niet voldoende. Ankem schoelejaor, a'k
in de thdde kiasse komme, kuwwe een keuze
maeken. 1k zal dan zéker de taelekaante kiezen,
taelen liggen me goed en hebben mien interesse. 'k
Haele d'r meerst zeuvens en achten veur en veur
Nederlaands ha'k alderdeegst een negen. 1k gao
Do. 27feb.
Weer vri'j van schoele, now vanwegens de Elfste- geern naor schoele, krek as Marijke. We argeren
dentocht ! Om zes ure bin 'k uut bedde kommen, 00fl5 nogal es an et pesten van lerers en et in de
om half zeuven zat ik veur de tillevisie. warre sturen van lessen deur kiender die, bliekber
Ondertussen he'k eten en mien scheuvels schone bi'j gebrek an voldoende verstaand of fesoen,
maekt, want gisteraovend he'k mit Marijke naor mienen heur tied op schoele op disse meniere
de Thialf-bane in et Vene west. Doe mem naor et fluttig maeken te moeten. Wat hej' now an zoks?
wark was he'k de kaemer en de keuken wat le schieten d'r gien fluit mit op, ie wo'n d'r niks
hemmeld. Daornao bin 'k naor Marijke goan. Mit wiezer van en ie leren een protte zaeken mar half of
'n beidend hewwe noflik en gezellig tot an 't aende hielendal niet. En ie bin niet alliend aanderen mar
toe naor de Elfstedentocht zitten te kieken. ok jezels tot last. Een aorighietien of geintien
Ondertussen hewwe wat kaort speuld en ,,Mens moet kunnen, vanzels, mar aj' lerers en jezels
erger je niet" daon. Marijke is een foelen iene, ze konstaant veur de mal perberen te holen, kuj' beter
wit altied winnen en kan min tegen heur verlös. in een circus as naor schoele gaon. Vandaege is de
Toch kregen we gien spul, et bleef bi'j ,,barge- warkster ok kommen, et is gien I april-grap ! Et is
bieten", zoas buurman Pot dat nuumt. Tussen de Haarmkje, een ongetrouwde dochter van boer
middag een broggien eten bi'j Marijke-en-die. Ze Mulder, die zien bedrief uutsaneerd is. Ze is
bet nog een zuster van 15 en een bruurtien van 10. ongeveer van Mem heur leeftied, even boven de
Et is hiel wat gezelliger mit zoe'n koppeltien om de dattig. Et liekt me een aorig en bescheiden
taofel te zitten eten as thuus in mien ientien of mit meenske toe. Ze komt deensdags- en vri'jdagsmidtwie oolders die haost gien woord tegen mi'j of dags. Mem blift gewoon veur hiele daegen warken
tegen mekaandr zeggen. Al mit aleen hatstikke OP 'e administraosie van et gerasiebedriefin Assen

daor as ze now al een jaor of wat henne gaot. Heit
het nao zien eskapade naor Den Bosch in feberwoari/meert ontslag kregen (of neumen?) as
bouwvakker, is doe een tietien warkloos west en
zal per half april as plantsoenwarker bi'j de
gemiente an et wark gaon. 'k Bin beni'jd hoe as
him dat ofgaon zal, want krek as ikke het hi'j nooit
botte nocht an tuunwark had. Tussen de middag
komt hi'j dan thuus te eten, dat dan krieg ik wat
anspraoke, naor 'k anneme. Et weer is nog de
hieltied koold en nat, mit een butte hadde wiend, et
liekt wet as et nooit weer veurjaor wodden zal.
apr.
Vandemiddag he'k mit Marijke een aentien te
fietsen west. Et was mooi weer, de zunne scheen,
temperetuur een graod of achttien en zo goed as
wiendstille. We hadden de angels bi'j oons en
hebben een tietien zitten te visken an de vaort
onder de brogge viak bi'j Donkerbroek. Et wol niet
zo best bieten, ik vong een peer ondermaotse
vorenties en Marijke len dikke bleie, die we mar
mit muuite zonder beschaediging van de haoke
kregen. Nao dit gemattel hewwe de spullegies an
de kaante legd en biwwe lopende de lanen
introkken. We raekten wat an 't gek-jaegen en
baldiezen en zatten mekeer aachternao. We
gavven oons dade in de roegte bi'j een slootskaante
langes. Daor raekten we wat an et tuten en vri'jen.
We laggen tegen mekeer an en ik kwam klaor.
Thuus in de slaop gebeurt me dat ok wet es en ok
helpe ik de netuur wet es een haantien, maar zo
heerlik as disse keer mit Marijke bet et nog nooit
west. 1k bin verliefd op heur, ik hole van heur! Wat
een lief en aorig maegien is die wat maegere,
sprieterige Marijke van vroeger now wodden mit
heur blauwe ogen, heur blonde peerdestat en
elgenwieze neusien ! Vroeger, doe we nog op 'e
legere schoele zatten, was ze alliend een aorig
speulkammeraotien veur mi'j, daor a'k goed mit
opschieten kon en haost nooit spul mit kreeg. Mar
now, mit heur rondere en vollere vorms, vien 'k
heur slim antrekkelik en is ze al echt een klein
vrouwgien an 't wodden. En ze is allied zo
vrundelik en bliede, zo tevreden en rustig, ok as
kiend was ze dat al. Mit heur bi'j me yule ik mezels
ok een stok opgeruumder en rustiger en et leven
liekt makkeliker. Haand in haand biwwe naor
huus fietst en mit een dikke tuut hewwe ofscheid
neumen. 1k bin verliefd, ik hole van Marijke! Et
liekt een wonder!
Z1L 20

Do. 8 mei4'
Hemelvaortsdag, dus al weer vrij van schoele.
Marijke is vandaege jaorig, ze wodt ok veertien,
krek as ik. Aenlik hadde ze dus ok in dezekie kiasse
zitten moeten asilçmarze bet indevuufdeklasse
van de legere schoele haost een jaor ziek west last
van de nieren. Gelokkig is dat now weer over, al
het ze d'r wet een jaor mit verleuren. 'k Hebbe heur
veur de jaordag een kilemetertellertien veur op 'e
fiets geven. Ze was d'r wies mit. Morgens hewwe
de jaordag bi'j heur thuus vierd en tussen de
middag he'k d'r mit-eten. Nao et eten bin Marijke
en ik uut aende gaon veur een flinke fietstocht:
aachter De Smilde langes naor Assen, dan via
Rolde richting Gieten en een peer kilemeter veur
Gieten rechtsof de bossen in. In ,,Et ni'j Hemelriek" hewwe een half uurtien uutrust en wat dronken. Doe via Papenvoort Grol!o, et herdaenkingsmonument en de radiotilleskopen bi'j Hooghaelen,
Oranje en Hoogersmi!de weer op huus an. Et was
een tocht van een kleine 80 km, we reden mit een
vaortien van 20 a 23 km. in et ure en weren om half
zeuven weer thuus, ,,mu mar voldaon", zoaj' dat zo
vaeke in verslegen van uutstappies van Plattelaansvrouwluden lezen kunnen. Et was heerlik weer en
de netuur begon al aorig gruun te wodden. Toch
bin de gevolgen van de lochtvervuiling en zoere
regen, aj' d'r op letten, ok in de prachtige Drentse
bossen goed te marken: een protte bomen mit kaele
plakken op 'e stammen, kaele toppen en hiel wat
meer dooie, zwat verkleurde takken an de bomen
en op 'e grond as jaoren leden et geval was. We bin
had doende oons eigen graf te greven, awwe zo
deurgaon en geld en economie belangrieker vienen
blieven as netuur en milieu. Awwe et an de politici
overlaoten, dan kowwe wet es krek te !aete
kommen om een grote ramp veur te wezen. Aenlik
zollen alle lanen mit mekeer saemenwarken
moeten om de milieuvervuiling te keren. Mar et
maeken van waopens ,,veur et beweren van de
vrede" en de stned veur riekdom, macht en anzien
schienen belangrieker vunnen te wodden. We
zollen ems een Wereldraod maeken moeten van
vuuf personen uut elk wereiddeel iene en dan
gien politici, mar schrievers, keunsteners, filosofen
en gewone meensken mit een goed verstaand, en
die Raod zol dwingend an de wereld veurschrieven
kunnen moeten wat as d'r daon wodden moet veur
et behoold van oonze eerde. Dan zollen ok wi'j,
jongeren, weer een toekomst veur oons hebben die
we mit bliedschop en vertrouwen en mit hope op
gelok integen gaon kunnen.
-
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LODEWIEK H.
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DE GROOTSTE VIDEOTHEEK VAN
ZUUD-OOST FRIESLAAND
Alle filmtoppers anwezig,
Mama is boos, Teachers, The Protector, Rocky IV,
Teen Wolf, A Chorus Line, Amityville II en III,
Volunteers, The Breakfast Club, Best Defence, Repro
Man, American Ninja, Kind David, Silverado, Mission
Kill, Cocoon, Plenty, The Goonies, Mask, Falling in
Love
Inkotten verwaacht: Troll, Delta Force, King
Solomon's Mines, The Coca Cola Kid, Karate Kid 2,
Highlander, The Hitcher, Re-Animator, Jewel of the
Nile, White Nights e. v. a.

speerbaank

Salarisrekening.,
speren, verzekeren,
lienen, hypotheken,
butenlaans geld,,
reizen

Billike verhuurpriezen: 2, 4, 6 en 8 gulden per dag

Butendôrpen
3 films, 1 weke ...............................25,00
(glen dagverhuurfilms)

Verhuur video-recorders
eerste dag now 10,00, elke dag langer ........5,00
Huur ok es de ni'jste Panasonic video-camera

Overzetten 8 mm film naor video
Geef es een video-kedobon
Een origineel kedo om lene een piezierige aovend te
bezorgen en ie hoeven daorveur zels glen video-recorder
te bezitten

LET OP! WIEZIGING EUPENINGSTIEDEN!
m.i.v. zundag 14 september
Zundag now weer vanof 14.00 tot 20.30 ure
Maendag t/m vri'jdag 13.30 tot 20.30 ure
(dus morgens sleuten)
Zaoterdag 10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 20.30 ure

Doe meer mit de speerbaank die meer dot

friese
bondsspeerbaank

Neem ok es een k/etc/en in oonze goed sorteerde videospeciaolzaeke

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

TOT KIEK BI'J HENNIE EN HANS JONKER

Een gelok bi'j een ongelok
Autoschae P. H. Keu.ter is altied vlakbi'j!

-

Jow hebben et
in eigen haand, as jow
temeensen et adres van een
schaedespecialist van allure
bi'j de haand hebben.
Ok as jow auto dr op 't
heden hie] en glaanzend
bi'j stiet is etnuttig am oons
adres bi'j de haand te
hebben. As Acaot Selected
schaedespecia list won we
ommes riegelmaotig op de
kwaliteit van oons wark
en de doelmaotighied in
oons bedrief beoordield.
De belofte die as we jaw
now doen maeken we dus
over een jaor-of-langer-ok
weer waor
Vervangende
auto anwezig

Acoat Selected.
Een gelok bi'j een ongelok

''

Gelokkig verzekerd mit AEGON

Kom,we
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4

4
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BEL AUTOS CHAE

P. H. KEUTER,
Zotstede 6, 8431 HM Oosterwoolde, till. 05160-2637
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verzekeringen

Zoe'n tachtig tot honderd vrouwluden en
manluden bin maondeliks drok in de weer veur et
,,Stellingwarfs woordeboek". Die meensken, dat
bin de ,,infermaanten" uut haost alle dorpen van
Oost- en West-Stellingwarf. Die vullen, per dorp
en in een groepien, de zo nuumde woordeboekkaorties in. En dat doen ze now al meer as tienjaor
aachter mekeer.
Doe de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in
1972 as kulturele instelling veur Stellingwarver
taelkunde, schrieveri'je, volkskunde en geschiedenis uut aende zette, was een Stellingwarfs
woordeboek iene van de dingen die et bestuur
bovenan et lissien staon hadde. Zorgen dat et
Stellingwarfs goed vaastelegd wodde, dat was doe
veur heur en is ok vandaege-de-dag van slim groot
belang. Veural omreden et Stellingwarfs de hieltied
minder, en minder goed praot wodde en wodt.
Deur et vaaste te leggen zal dit unieke oolde stok
kultuurgoed niet verleuren gaon. In et 2e plak zal
d'r zo ok een woordeboek maekt wodden kunnen
dat dudelik op et bruken van et Stellingwarfs richt
is. Bi'j de schrieveri'je, et kursuswark en in et
onderwies zol et vertuten doen kunnen. Beter flog.
zollen we schrieven kunnen: et verschienen van
een Stellingwarfs woordeboek is aenlik ,,broodneudig neudig vanneuden", zoas dat in et Stellingwarfs wel zegd wodt.
Naodat d'r wat over tunteld, op omme hongen en
over henne-weer praot was, gong et perjekt, zoas et
nog allied dri'jt, in 1975 uut aende, neffens et
veurbield van et perjekt Woordenboek van de
Drentse Dialekten van et Nedersaksisch Instituut
van de Rieksuniversiteit in Grunningen. In al die
jaoren hebben in haost alle plakken van de beide
Stellingwarver meensken - vaeke in groepies van
drieje tot achte doende west om et heur maonde
liks toestuurde pakkien kaorties mit vraogen in te
vullen veur de Stellingwarver Schrieversronte, die
et weerommestuurde materiaol de hieltied in kaortebakken opsiat. Et vraogemateriaol is veur et
grootste pat etzelde as dat in Drente bruukt wodt,
mar perjektleider van et eerste ure of Henk
Bloemhoff vervangt de kaorties die wat te yule op
Drente slaon en dus veur de Stellingwarven niet zo
geschikt binnen, deur eigen, Stellingwarver
vraogekaorties. Dat daoromme wo'n de ,,Drentse"
kaorties eerst test in de woordeboekgroep van
Ni'jberkoop.
In 1985 was et tien jaor leden dat et perjekt begon
te lopen. Vandaor dat d'r et ien en aander daon is
om daor even ommedaenken veur te vraogen, en et
is ok mit de reden van dit stok in de boekekraante
van 1986. Op disse bladziede kuj'm op iene van de
laandskaorties zien, in wat veur plakken d'r op et
heden meensken oonze vraogekaorties invullen.
De meerste groepen bin in 1975 opricht deur Henk
Bloemhoff, die daor vaeke hulpe van ere meensken
veur had het.
Behalven et invullen van de vraogiekaorties gebeurt, d'r nog . yule meer an dit soorte
van taelkundig wark bi'j de Stellingwarver
Schrieversronte. Asof et nog niet genoeg is, zoj'
zeggen. Want gao veur een goed begrip mar nao:
per dorp bin now omdebi'j 7300 kaorties invuld!
En toch is d'r nog meer vanneuden, zoaj' veerderop
lezen kunnen. Mar kan et dan niet wat
ienvooldiger, zullen pattie heur ofvraogen. Dat zol
wel kunnen, mar dan wodt de kwaliteitok minder.
Aj' minder meensken in een dorp vraogen, dan mis
ie een protte gegevens. Elke keer staoj' d'r weer
versteld van, hoe riek an aorige woorden en uutdrokkings as een tael is, ok oons Stellingwarfs. In
De heer Jaap Bos van Noordwoolde. Hiy zit in de
woordeboekgroep van Noordwoolde, mar vertelde
Schrieversronte-mitwarkster Sietske Bloemhoff 6k
0 ver et dokkemaeken en et matteviechien. Over dat
laeste kuj' lezen in et Ovend nommer van augustus
ditjaor. (Foto: Sietske Bloemhofj).

ET PERJEKT
STELLINGWARFS
WOORDEBOEK

De woordeboekgroep van Noordwoolde. V. lii. r.: de heer J. Bos, vrouw De Vries, vrouw Elzinga en vrouw
Bos. (Foto: Sietske Bloemhoff)
pattie gevallen daenk ie lichtkaans: och, dat het et
Nederlaans ok, is dat now zo biezunder? Mar aj' et
materiaol uut de verschillende dörpen bi'j mekeer
zien, dot wel blieken hoe verschillend et allegeer is
en ok, hoe as de iene groep weer op ere dingen
komt as de ere. Netuurlik kan et wezen dat die
aandere groep d'r dan bi'j toeval niet op kwam,
mar dat maekt krek nog dudeliker dat et warken
mit groepen in de verschillende dOrpen yule meer
opsmit as daj' mar mit twie groepies bi'jgelieks
Wolvege en Oosterwoolde warkten . le zollen dan
met allienig met weten hoe as et veerder in de
Stellingwarven now,ongeveçr zit mit de verbreiding van bepaolde woorden, mar ie zollen ok een
hieleboel missen dat in die beide plakken niet
opgeven wodde of daor gewoon niet veurkomt. Et
soorte van verschillen die we ni'jsies nuumden
blieken ok uut de ,,woordeboekstokkies" die we
op disse bladziede ofdrokken en daor we et douk
nog over hebben. As een dOrp bi'j een bepaold
verschiensel trouwens in die stokkies niet nuumd
wodt, is et nog niet veur honderd persent zeker dat
et daor niet veurkomt, mar betekent et dat de
meensken van de groep et in alle geval niet kenden
of d'r gewoon niet op kommen binnen. Botte
gangber is zoe'n woord of aander gegeven in zoe'n
dorp dan toch zeker niet.
Dat zodoende bin d'r dus ploegies meensken an de
gang, in zoe'n betien alle dorpen. Vri'jwilligers bin

Uutdrokkings mit musse
Oonze kaorties mit vraogen over musse leverden
krek as zo vaeke een mooi riegeltien uutdrokkings
op. ,,Hij het (hef in Bdie) d'r een zwaore musse in"
(,,hij ziet het donker in, heeft er een hard hoofd in",
veural bi'j ziekte en zo) wodt opgeven deur Bdie,
Db, Dhau, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Nt, Obk; Nw
geft op: ,,d'r een zwaore musse in zien." In Op en
Spa ,,hebben ze d'r een zwaore musse van op," Sz
het ,,d'r een zwaore musse mit op," en in OlaeNlae ,,hebben ze d'r een zwaore masse over op."
As ,,iene de musse verkeerd staot" het hi'j een mm
zin, is hi'j nauw te hikken. Disse uutdrokking wodt
opgeven deur Bdie, Dhau, Dho, Db, El, Ma, Nt,
Nw, Obk, Op, Spa, Sz en Wol. Aj' ,,de verkeerde
musse op hebben" hej' een verkeerd zin, of dan
ziej' d'r bezwaor in (Dfo, Diz, Np, Ow, Stegg); Ld
geft: ,,dan hej' een slechte musse op," en Stegg: ,,de
musse dwas op 't heufd hebben."
Pattie meensken ,,gooien d'r mar wat mit de musse
naor" (Dhau, Np, Op): zokken leveren gien goed
wark, doen mar wat in 't wilde weg of slaon d'r
mar een slag naor. Soms ,,staot je de masse d'r
hielemaole niet nao" (Diz: ok opgeven deur Nbk,
Np, El, Ow): dan wi'j ,,et niet, hej' d'r gien nocht
an, staot et heufdje d'r niet naor; OR geft: ,...dan
hangtje de musse d'r niet naor". Et heipt soms wel
es aj' ,,iene een vere op 'e musse stikken" (Op): dan
pries ie him. Op geft ok: ,,Om dat allemaole
veurmekaander te krigen het nogal heel wat in de
musse." lene kan goed of verkeerd ,,gemust"
wezen. d.i. een goed of min An hebben (Ld, Op).
Aj' d'r gien hoge musse van op hebben" (Dhau,
Np) dan verwacht ie d'r niet botte yule van. El

et die dat allemaole doen, en mit een protte plezier.
Veur et ommewarken van et materiaol veur et
Stellingwarfs woordeboek het de Stellingwarver
Schrieversronte spietig genog nog gien financiële
middels vienen kund. As student het Henk
Bloemhoff daorom een jaor of wat leden al es een
kaortebak vol kaorties bewarkt tot veurlopige
artikels, mar jim begriepen dat dit niet heufdzaekelik vriwilligerswark wezen kan; dat hebben
de berekenings van de warktied die neudig is ok
wel uutwezen. Et is aien wark daj' zo mar even
.-un de eerpels en de bri klaor kriegen
op zuuk naor centeraosie oni iene die ,,Ofstudeerd'
is betaeld an 't wark te hebben. Ze bin in
onderhaandeling en hebben hope, ok al bin de
tieden d'r krek naor om op kultuur en wetenschop
nog veerder te bezunigen...
Now zullen jim zeggen: mooi dat et Stellingwarfs
vaastelegd wodt, mar et is zo spietig daj' niks over
lezen kunnen veurdat dat woordeboek d'r is.
Gelokkig is et zo slim niet hielemaole. Drie keer in
et jaor schrift Henk Bloemhoff in De Ovend, et
twiemaondelikse tiedschrift van de Stellingwarver
Schrieversronte, over aorig materiaol dat de
meensken invuld hebben op 'e vraogekaorties. Die
stokkies geven ok de gelegenhied kontakt te holen
mit de meensken. Ok de jaorlikse woordeboekaovend - mit lezenkies en zo wat henne - het die
zegt et alderdeegst zo: ,,Daor he'k nogal een hoge
musse op, heur." As iene nogal wat ,,in de musse
het", dan kan hi'j hiel wat (Bdie, Dhau, Nt, Sz). En
soms... neem ie een borreltien om beter in de soeze
kommen te kunnen: een slaopmussien. Dho
neteerde dit. Nbk en Np ok; Np gaf daor nog bij:
slaopmussies is bepaolde bloempies die daegs
eupen binnen en naachs dichte, slaopmusse van
iene die een protte slapt, en praotmusse, daor ik
veur de veraandering zels een veurbeelzinnegien mit geve: ,,lopen kan oons dochtertien nog
wel niet, mar et wodt al een echte praotmusse...".
HENK BLOEMHOFF.

Dokkemaeken
Vroeger hadden de meerste huzen holle pannen opet dak. Die pannen sleuten zo goed niet of as de
pannen van vandaege-de-dag. Om de regen en
veural de sni'j tegen te holen deden ze d'r dokken
onder. Aj' goeien hadden kwam d'r, ok al
sni'jjachte et nog zo hadde, glen vlokkien deur et
dak henne.
Panic meensken maekten de dokken zels, mar d'r
weren ok goenend die ze veur een eer maekten.
Zoas oonze woordeboekmitwarker de heer J. Bos
van Noordwoolde. Dokken wodden neffens zien
zeggen, aenlik altied van bente maekt, en mar een
hiel inkelde keer van rusken of van stro. Mar
rusken beginnen nogal gauw rotterig te wodden en
stro vermoegt. Bente verrot nooit, en et is
ofgrieselik taoi. Dokken van bente kun wel zoe'n
twintig jaor mit, al zullen ze boven een dampe
koestal eerder of wezen as boven et hujvak. De
heer Bos vertelde over et snieden van de bente:
,,Bi'j de haast mosten we henn' te bentesnieden.

taeke. Om jim, lezers van Twie pond 'n
stuver, ok wat zien te laoten van et materiaol,
drokken we hierbi'j een peer patten uut die
woordeboekstokkies of (zie ok blz. 17).
Op 'e vraogekaorties wo'n meerstal de algemiene
woorden vraogd. Mar sommige woorden bin zo
appat, dat allienig mar vakiuden ze (nog) kennen.
le kun van dat bi'jglieks daenken an de iemker en
de bessembiender. Krek, dan zitten we veural bi'j
de ,,00lde ambachten" dus. Schrieversrontemitwarkster Sietske Bloemhoff vragt die vaktaelen in
beide Stellingwarven of. Meerstal niet bi'j de
woordeboekgroepen, mar bi'j aandere meensken
die van 't ien en ander een protte ofweten. Ze
schrift daor now en dan ok over in De Ovend.
Zoe'n stokkien drokken we hierbi'j of.
En dan hewwe nog de veldnaemen. Die verdwienen haost nog hadder as de gewone woorden,
o.e. deur ruilverkaveling en deur et feit dat een
protte Stellingwarfstaeligen verhuusd binnen,
wiels d'r aanderstaeligen veur in 't plak kwammen.
De veldnaemen wo'n in de verschillende dorpen
vaastelegd op vraogekaorties van de Stellingwarver Schrieversronte, en ok angeven op laandkaorten. De Schrieversronte het van dat ok een protte
mitwarkers, die mit et bi'j mekeer gadderen van de
naemen doende binnen in de volgende dorpen:
Oolde- en Ni'jlaemer, Sunnege en Ooldetriene, de
Grote Veenpoolder, Buil, Hooltpae, Makkinge,
Oosterwoolde, Appelsche en De Haule. De
verzaemelings van Steggerde, Else en Berkoop bin
klaor. Philomène Bloemhoff het twie. verzaemelings ommewarkt tot boekies in de riegel
Vèldnaemen van Stefflngwarf._Diel 1 gaot over
Ni'jhooltpae en Nijberkoop, diel 2 over Donkerbroek (een bladziede uut dat diel is hierbij
broek. Ze warkt op et heden an de verzaemeling
uut Der Izzerd en de beide Hooltwooldes, die
ontstaon is deur et bi'j mekeer zuken en naopluzen
van de heer Y. Duursma van Der Izzerd.
Hoe as et Stellingwarfs woordeboek d'r ongeveer
uutzien zal? Dat zal slim ofhangen van de
centeraosie, daor we ni'js ok al even op duudden.
Veurig jaor warkte Henk Bloemhoff in opdracht
van de universiteit an medellen veur et Drents
woordeboek. Al gaot et dan niet om Stellingwarfs
materiaol, et leek oons toch aorig om een
veurbeeld van hoe et kan, of te drokken. Et komt
uut zien artikel in et tiedschrift 1)rieuaide4ijkse
ai daor hj ok meer okkemede11en

Meensken die van et perjekt Stellingwarfs
Woordeboek meer weten willen, kun vanzels te
raode gaon bi'j et Schrieversronte-bureau. In ieder
geval kun ze op 'e biebeitheek of op et archief van
de Schrieversronte de veertien jaorgangen van et
tiedschrift De Ovend deurblaederen om de
stokken van Henk en Sietske Bloemhoff te lezen.
En dat blaederen vaalt mit, omreden De Ovend,.
zoas dat heurt, elk jaor een inhooldsopgifte mit
krigt. Over et veldnaemewark het de Schrieversronte een brochure te koop, ie kun d'r ok een
stencil over kriegen, en de twie dielties geven
vanzels ok een protte infermaosie over et hoe en
waoromme.
Benten, rusken trouwens ok, moe'n in die tied
sneden wodden, eerder kan ok wel, mar dan moe'n
ze dreugd wodden. le moe'n mooie grote pollen
hebben. Mien vader en ik maekten soms hiele
tochten. Wel naor Appelsche en Langedieke toe,
mar vanzels ok naor bi'jglieks et Oosterse veld hier
in Noordwoolde."
Meine Hofman uut Oosterwoolde (vroeger van
De Fochtel) vertelde: ,,D'r moet wel wat roegte in
de bente zitten, alliend gladde stengels sluten niet
Zn goed of." Krek zoas Bos en Hofman ok al zeden,
verteld de heer Jaap Prakken uut Else: ,,Veur iene
dokke hej' een haandvol bente neudig, van zoe'n
48 cm. laank. Dat is ongeveer de lengte van de
elleboge naor de haand. lederiene die dokken
maekt bruukt dan ok de onderaarm om de goeie
lengte te kriegen."
Et boveraende dat ze de kop numen wodt
ommebeugen en vaaste dri'jd mit wat ere bente.
Bos bruukte daor now krek bente onder uut de
polle veur. Die is wat slopper en die wol daordeur
beter dri'jen. Hi'j nuumt dat spul ruugle. Alle drie
je bienen ze et wel op dezelde wieze om de dokke
henne. De ruugte (de eren numen et gewoon
bente) wodt van beneden naor boven bi'j de kop
van de dokke langes legd en dan een keer of drie
om de kop en om zien eigen beginstok dri'jd.
De laeste keer moet de slag wat minder
verdn'jd mit et beginstok, onder drokt. Et
lat zo niet gauw meer los.
As laeste wodt dan de onderkaante van de dokke
nog netties recht hakt. De dokke is dan klaor en
kan onder de panne. Van bovenen ligt hi'j kiem
onder de bovenliggende panne, van onderen heurt
de dokke, in de brette uitspreided, een peer vingers
bried onder de panne uut te stikken.
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Assuraansiekantoor

Grietmansstraote 12
8421 RD Berkoop
Tillefoon 05164-584

De zommertied is veurbij
De zunne kleurt mit waarme straoen in gooden glaans et leven cm
cons henne
Ook oonze stemming ontkomt met
an de betoverende sfeer
Wat is et heerlik cm van zoe•n najaor
te genieten
Et naojaor betekent ok: weer mat
meer tied en andacht veur mekeer
hebben
En krek dan is et acrig cm mekeer es
wet te geven
Want niet verwaacht en tóch an
mekeer docht, zoks het altied nag
wonderen brocht!
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PRAOT DAOR ES OVER MIT

J. E. HALBERSMA

OKTOBER

..

Veur
mooie
kieren

KOSTELOOS
EEN VAKBEKWAOME
INVENTERISAOSJE
VAN JOW
RISICO'S

C

Hornieger 9
Oosterwoolde
Till. 05160-2164

KOENRA DES
tattonsstraote 9
II 05160-3098.
bg.g 2835

Oosterwoolde

J uwelier
H. Steensma

.

v-

Harenstraote 10,
Wovege.
till. 05610-2634

Koop bi'j oonze
63 adverteerders
G. K. DE JONG

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

JUWELIER - HORLOGER
Hoofdstraat (0) 33 - Wolvega - tel. 2598

Et adres veur jow verlovingsringen
Graveren wiels low waachten

H. O NEMCA

Veur al jow

JANCO DE JONG

schoenen en

Siersmederi'je, Berkoop

Jow adres veur jow

spo rta rtikels
Perbiemen mit de
zunnewering

clan naor

Veur in huus
en butendeure:
nargens eers zOk
smeedwark!

Zunnekuur
10 x f 95,-

Dak- of geutelekkeri'je
of een ni'jdak

"
S
WA
Schoe- en Sporthuus
Sjouke van der Heide

Snellingerdiek 79
Oosterwoolde, till. 05160-3482

Stationsstraote 18, Oosterwoolde
Tillefoon 05160-4682

Berkoop, Wolvegesterweg 43,
till. (05164)-560
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Timmer- en
- Annemingsbedrief

I oil

c= HYUflDRI

G. van der Sloep

Hjvwj

Duustereweg 2a, Oosterwoolde
tillefoon 2359

ni'jbouw-verbouw, restauraosiewarken-onderhoold, betonwark,
rnachinao/e hoolt-bewarking, o.e.
et rnaeken van. kezienen, deuren,
ra ernen, trappen en betimmerings
bouwmateriaolen

op

8421 PA Berkoop till. 05164-427
Oosterwooldseweg 3
1 Autobedrief

Hof van Berkoop
Trefpunt veur meensken
die van /ekker, betae/ber
eten ho/en
E/ke dag eupen
Ok Schrieversronte-le den
kun d'r over mitpraoten

't Oost 46, Oosterwoolde,
Ok verkope van hoolt- en

ORT0er

till. 05160-5980

/
SS

e21, till. 0561O4888
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SCHRIEVERSRONTE
.[.J.E1_.Jrl: AENDE MIT
AUTOMATISERING
OOSTERWOOLDE. Oktober veurig jaor wodden d'r bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte ni'je wegen insleugen. De lede-administraosie was al jaoren automatiseerd en die wodde
verzorgd deur Van Nieuwenhoven B.V. in Oosterwoolde. Toch mos d'r mar es deurpakt wodden,
vun et bestuur. Pieter Jonker over de eerste
stappen: ,,Ja, dat het hiel wat haelen om 'e klinke
had. We hebben wel een jaor doende west om
oons infermeren te Iaoten over computers en
pergrammes. Die iene firma was nog beter en
goedkoper as de aandere. We kwammen d'r in et
laeste niet meer uut. Deur toedoen van oons
bestuurslid Henk Kroese kregen we een prima
adviseur op oons dak. Al gauwachtig dee blieken
dat we bi'j C. Pet B.V. in Hoogeveen et beste uut de
voeten konnen. Pet in Hoogeveen is een begrip in
die omkrieten. Naost een grote zaeke veur
kantoorinrichting hebben ze een boekwinkel, een
drokkeri'je en een uutgeveri'je. Et bedrief staot
onder leiding van de femilie Van der Haar. Et was
alderplezierigst zaeken doen mit Pet B.V. Een
noffelike pries en een goeie service."
De Schrieversronte tuugde een Bondwell 34computer an. Bi'j een computer heurt een
toetsebod - krek as bi'j een schriefmesiene - en een
beeldscharm (een tillevisietoestel). D'r wodde ok
een hiele riegel pergrammes bi'jleverd. D'r wodde
ien belangnek pergramme kocht en dat is et
Wordcraft-pergramme. Een pergramma hej'
neudig, want daor zonder dot de computer niks.
Bi'j elk pergramme is vaeke een haandleiding. D'r
bin pergrammes veur tekstverwarking, veur
financiële administraosie, veur kaortebakken en
gao zo mar deur.
De lezer zal him afvraogen wat as de Schrieversronte now mit zoe'n computer dot. In et veurste
plak is de lede-administraosie anpakt. Daor heurt
ok et postkodepergramme bi'j. Dc adresetiketten
roegelen d'r dan op 'e goeie volgodder uut. Veur et
ofdrokken hej' een printer neudig. De Schrieversronte het d'r twieje. lene die hid hadde kan: jim
kennen vast die stippeltiesletters wel. En iene veur
: et nette wark. De beide printers wodden leverd
deur Pet B.V. Doe wodde drekt ettype-wark veur
et tiedschrift De Ovend" anpakt. Vroger mos dat
eerst in et Mad en laeter in et net. Now gaon de
proeven naor de redakteur en kun laeter, hiel
makkelik alderhaande wiezigings en correcties
anbrocht wodden. Een hiele tiedsbespering. Jet
Wijma-Miedema dot van 1 oktober veurig jaor of
et wark veur ,,De Ovend". Ze is d'r slim bedreven
in en goecheld d'r gewoon mit. Wat ok gauw
oppakt wodde, was de tekstverwarking van
boeken. Op disse meniere kan d'rbesperend warkt
wodden ten opzichte van de zetkosten. Et eerst
boek dat deur de Schrieversronte zels zet wodde
was et boek ,,Veur loon en verval" van Lamkje
Hof-de Boer. Op disse meniere kun de oplaogen as
et moet wat leger en blift de pries veur de
consument etzelde. Pieter Jonker droomt al over
de toekomst: ,,We hopen binnen niet al te lange
tied over zoveule apperatuur te beschikken dat
schrievers heur eigen manuscript rustig thuus op 'e
computer zetten kunnen. As iene een type-diplome
het of hi'j het ervering mit een schriefmesiene dan
kan hi'j of zi'j ok mit een computer ommegaon.
Meensken kieken d'r altied slim tegen op, mar dat
is hielendal niet neudig. Al warkende leer ik mien
collega's en vri'jwilligers bi'j de Schrieversronte in
kotte tied de knepies van et yak. An now toe he'k
nog tegen gieniene zegd: ie kun mar beter d'r mit
opholen, et wodt toch niks. Ankem jaor zuwwe
om makkeliker ansluting bi'j oonze huusdrokker
(Drij. Van der Meer - eig. G. Sjoerdstra) kriegen te
kunnen nog een aandere computer antugen
moeten. Dan zal ok ,,De Ovend" zet wodden
kunnen."
lene van de zaeken die ok drekt anpakt is, is et
anleggen van hiele lange list van woorden in een
Stellingwarfs Woordeboek dat een hulpe wezen
kan bi'j correctie van ni'je teksten. Dat
woordeboek wodt as et waore deur een tekst henne
stuurd en vertelt welke woorden fout binnen en''
geft soms an welk woord daorveur misschien wel
bruukt wodden kan. ,,Ja, mien verstaand staot d'r
pattietoeren ok stille bi'j", zegt Pieter Jonker, ,,mar
et is gewoon goolden greep west dawwe disse
zaeke anpakt hebben".
Ok et documentaosiecentrum wodt hielendal
automatiseerd. Dat is een geweldig kerwei,
omreden d'r meer as 10.000 kaorties verwarkt

wodden moeten. Et veurdiel is dat de computer
kris-kras deur et hiele bestaand henne zuken kan.
An now toe mos ie een hiel riegeltien kaortebakken raodplegen. Dat dot now de computer. Ft
muuilike daorbi'j is daj' aenlik een snel pergramme
hebben moeten en daj' aenlik een uutbreiding van
et interne geheugen van de computer kopen
moeten. De computer warkt mit schieven (as een
grammefoonplaetien) waor alles op komt te staon.
Op zoe'n schievien kun 700 kaorties verwarkt
wodden. Deur een extra intern geheugen kuj' dan
in ien keer 35.000 kaorties bi'j mekeer zetten en

leergeld. Over vief jaor moej' aenlik alles
ofschreven hebben. We hebben tegen die tied
zoveule ervering opdaon dat we neudig an wat ni'js
en wat beters toe binnen. Daor he'k et bestuur now
al veur waorschouwd. Et is trouwens ok een goeie
zaeke as de Schrieversronte an warkiozen en
meensken die in opleiding binnen, de ruumte geft
om warkervering op te doen. Et kan an weerskaanten veurdiel opleveren. Oonze deure staot los."

dat warkt hielendal makkelik en hoej' niet de
hieltied van schievien te veraanderen. Lodewiek
Hooghiemstra en Trijnie Gibcus-Telkamp bin
drok doende et hiele bestaand te verwarken. As et
dommiet hielendal klaor is dan het de Schrieversronte d'r weer een mooi visite-kaortien bi'j!
D'r bin nog twiegrote perjekten die in de toekomst
anpakt wodden moeten. In et veurste plak de
financiële administraosie en et perjekt Stellingwarfs Woordeboek. Dc eerste anzetten van de
financiële administraosie zullen van et haast geven
wodden, mar veur dat alles anpast is (de rekenties
en acceptgirokaorten) biwwe wel een peer jaor
wieder. Dat wodt nog een hiel geprakkezeer. ,,Et
Stellingwarfs woordeboek van Henk Bloemhoff
zal lichtkaans niet mit oonze apperatuur verwarkt
wodden kunnen", is de miening van Pieter Jonker,
,,et liekt d'r op dat we daor een groter en
sneldri'jend systeem veur antugen moeten mit een
fiks pergramme. Dan zullen d'r nog hiel wat
schippen mit geld de Lende opveren moeten. Et
klinkt misschien wat gek, mar al et geld dat we et
laeste jaor an automatisering uutgeven hebben, is

Stroetinga en
Stellingwarfs
OOSTERWOOLDE. Bakker Stroetinga bakt al
een jaorlang Stellingwarver broties. Hi'j levert ze
mit geschink-verpakking mit Stellingwarver tekst.
Et is een combinaosie van krentebrood en
sukerbrood. Een flinke lik boerebotter d'r op en ie
kriegen d'r mar gien genog van! Zollen d'r meer
typische streek-produkten wezen ? Geern een
briefien naor de redaktie, Postbusse 138,
8430 AC Oosterwoolde.
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Luinliel
16 Treden scheiden jow
van- 400 vierifaante meter
Op de 1 e verdieping van oons paand vienen jow een enorme toonzael waorin een grootse
en mederne automatiseringsofdieling onderbrocht is, waorover wi'j jow geern infermeren
wiHen. Loop es binnen en Iaot jow veurlochten in oonze ,,computerwinkel".
WORD PERFECT
WORDCRAFT
WORDSTAR .
MEMOMAKER
ROBOTEXT

---- -

DATAFLEX
DELTA
CONDOR
R-BASE 4000
ROBODATA
DATASTAR

----- d1i

:-.--

.,

SPREADSHEETS

-

-

Imam 04

VISICALC
SUPERCALC 3.2
MICROPLAN
CALCSTAR

GEINTEGREERDE

:1 :1I II 1 •

LOTUS 1-2-3
SYMPHONY
OFFIX
OPEN ACCESS

PATO
MIDAS
FIVAS

WGR= B

S T E R PROGRAMMAS

Wi'j hebben 14 verschillende computercombinaosies kompleet mit printers,
demonstraosie-klaor staon. Vanof een hiel
goedkope, ienvooldige C/PM mesiene tot en
mit de meerst komplete MS/Dos mesiene mit
640 KB geheugen, 20 Megabyte hadde
schieve en inbouwde tapestreamer.

voor: notariskantoren
drükkerijen
tandartsen
verenigingen
reklameburo's
bakkerijen

,)LY414
DIAGRAPH
FLIGHT SIMULATOR
SIDEKICK
GRAPHICS

(hp]

l$!)I

HEWLETT
PACKARD

OLJWTfl

flui

BondLu ell-'

officleel dealer van
Olivetti - Bondwell
Hewlett Packard

-- -

officleel dealer van
Epson H.P.
Brother Panasonic
Star Olivetti
Oki Microline

--

-

En wat in oonze branche et belangriekste is: oonze slim
uutgebreide ofdieling software, die oonze deskundi
mitwarkers ok demonstreren kunnen.
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hoofdstraat 124-126 - telefoon 0528065131*

Buten Stellingwarf
kuj' oonze boeken
kopen bi'j:

BESTELBON
rechtstreeks de volgende bo

Willen jim oons via boekwinkel .............................................................................in.

I . Jouk. Wile op 'e brille, ISBN 90 6466 028 x . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
2. Jouk (ps. M. Bakker). Een haandvol speulgoed, ISBN 90 6466 004 2 ......8,50
. . . . . . . . . . . . . 9,50
3. Johan Veenstra. Fluitekruud, ISBN 90 6466 006 9
....................ex.
ex.
19,50
4. Fokke Middendorp. Her en der deur et oolde Wolvege, ISBN 90 6466 017 4
ex.
5. Onder eigen yolk, ISBN 90 6466 007 7 .................11,50
ex.
6. Johan Veenstra. As de wilde roze bluuit, ISBN 90 6466 008 5 .........6,50
ex.
7. Johan Veenstra. Een vlinder van zulver, ISBN 90 6466 023 9 . . . . . . . . 13,00
ex.
ex.
8. ,,Stil toch kiender! Hell siudeert!' ISBN 90 6466 032 8 ............9,50
.
9. Peggy Klinkhaemer (ps. Vr. G. Hento-Stoker)
ex.
Sprokkels en spraankels, ISBN 90 6466 016 6 . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 ex.
10. Piepmoes, ISBN 90 6466 010 7 .......................2,75
ex. 11. Wube Lamers van de Kuunderwal. Mien wegen bin Austere paeden,
ISBN 90 6466 015 8 .........................13.00 ex. 12. Oene Bult. Eupenings, ISBN 90 6466 019 0 .................6,90
13. Hendrik Vondeling. Haarm en Maatien.
ex.
Boerken in goeie en minnejaoren, ISBN 90 6466 018 2 . . . . . . . . . . 13,00 ex. 14. Jouk (ps. M. Bakker). Kienderboek van Jouk, ISBN 90 6466 025 5 ...... 14,50
ex. 1 5. G. P. Mulder. Dc voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door
de GezamenlUke Compagnons der Opsterlandsche en Oost-Stellingweifsche
Veenen en Vaarten, ISBN 90 6466 021 2 .................13,00
.....13.00 =
16. Hendrik Vondeling. Oosterwoolde doe en now, ISBN 90 6466 022 0
ex.
17. Harmen Houtman. Weerzien, ISBN 90 6466 020 4 .............6.90
ex.
ex. 18. L. Hof-de Boer. Veur loon en verval, ISBN 90 6466 043 3 . . . . . . . . . 14,90
19. L. Hof-de Boer. Van mien kaani bekeken, ISBN 90 6466 026 3 ........6.90
ex.
. . . . . . . . . . 14,90
ex. 20. H. Vondeling. Jouk boert veerder, ISBN 90 6466 030 1
ex. 21. KI. Bergsma. Fake Schets uut el Berkoper Volksleven,
Vert. Zw. Kuiters-Keizer, ISBN 90 6466 029 8 ..............13,90
•
.
ex. 22. Ph. Bloemhoff-de Bruijn. Veldnaemen van Stellingwarf (Die! I),
Nijhooltpae en Nijberkoop, ISBN 90 6466 025 5 ............... I 2.50
ex. 23. H. Houtman. Law him niet valen, ISBN 90 6466 031 X ...........5.00
ex. 24. Dirk Kerst Koopmans. Wiend in et net, ISBN 90 6466 033 6 ........I 1,50
ex. 25. Jan van Overtjonger. Zonder z:l!e, ISBN 90 6466 034 4 ...........9.90
ex. 26. Johan Veenstra. Naachs goelen de honnen, ISBN 90 6466 037 9 .......14.90
ex. 27. Knillis. De b!ienen eupen, ISBN 90 6466 038 7 . . . . . .. . . . . . . . . . 7,50 =
ex. 28. Oene Bull. Sie!!ing en de vrouw, ISBN 90 6466 039 5 ............ 12,50
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 . ......................_
ex. 29. Jouk. Greensgeval, ISBN 90 6466 036 0
.................... ex. 30. Ph. Bloemhoff-de Bruijn. Ve!dnaemen van Siellingwarf (Die! 2), •
Donkerbroek, ISBN 90 6466 035 2 ........................12,50 =
ex. 31. H. J. Bergveld. ZolNeder!aand nog weten? (Bibliofiel) ............12.50
....................cx. 32. Pieter Jonker/Marga Kool/Adri Offenberg. Hou vremd ik blief,
Saul van Messel, joods dichter in het Nedersaksisch, ISBN 90 6466 040 9 . . . 15,00
.
ex. 33. Zwaantje Kuiters-Keizer. Ze weren dr echi, ISBN 90 6466 . . . . . . . . . 12,50
ex. 34. DoIf Verroen. Dikke doezerd, vertaeling Pieter Jonker . . . . . . . . . . . 15,00
ex. 35. Lodewiek Hooghiemstra. Ei!aand van g!as, ISBN 90 6466 046 8 .......12,50
.................... ex. 36. Dr. T. H. Oosterwijk. Nozities iii! de Geschiedenis van de Oostste!lingwerfve dorpen .
._..-.-__...
................ 19,50
Drij.v.d.Meer), ISBN 9064660441
ex. 37. Jannes W. Nijholt. Wie hunnig hebben wil..., ISBN 90 6466 045 X ...... 14,90
ex. 38. Et kasi verhae!, (i.s.m. Kok, Kaampen) ..................5.50
.
Totaal
ex.

:

:

4
4
.'

:
j
/
:
'
d

/

,

/:
:

d

#

Disse bestelbon inleveren bij de boekwinkel of opsturen naor Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Antwoordnommer 42. 8400
HX Oosterwoolde (Fr.). Gien postzegel en in een eupen kevot.
Naeme. ....................................................................................................................................................................................................................................
Adres. ................... - ....................................................................................

..

Haandtekening:

.

Piak + postkode. ....................................................................................................... ...................... ............................................................................
/

Diversen:
ex.
ex.
ex.
ex.
Plaeten:
ex.
ex.
ex.

ex.
Brochures:
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

. . ex.
Henk en Sietske Bloemhoff. In Twielochien . . . 21,50 - ............
Henk en Sietske Bloemhoff. Singeliers ..... 19,50 ................
'ii Wiendeldaore (plaete mit Oost-Nederlaanse
volksmeziek opneumen op et Schrieversrontefeest
van 3 april 1982) .............. 21,50
Kort Geding mit de eepee (Stereotype, Traonen om him,
............ .. ............
. 6,75
Et komplete uuizet-traumalied, Ze lachen me uut)

ex.
ex.
.- ........ ex.
-- ......... ex.
.. ................ex.

OF

9.11

zo

Boekwinkel Iwema, Gedempte Singe! 11, Assen.
Boekwinkel Van der Kuiji, Kruusstraote 16-1820, Assen.
Boekwinkel De Groot, Zuudkade 3, Drachten.
Boekwinkel Scho!tens en Zoon NV., Grote Maat
43-44, Grunningen.
Boekwinkel Dc Tille, Ruterskertier 173, Liwwadden.
Boekwinkel Binnert Overdiep, Dracht 60, 't Vene.
Boekwinkel Sevensma, Vleismaat 8, 't Vene.
Boekwinkel Kerkvoorde en Hollander, Ga.sthuusstraote 23, Stienwiek.
Boekwinkel van de AFUK, Emmakade 2,
Liwwadden.
Boekwinkel Th. Broekema, Mo!enwal 3, De
Gerdiek.
Boekwinkel Kromhout, Sieversstraot 4, 't Vene.

Stellingwarver tegelties
De volgende tegelties bin nog !everber:
,,Aj' in de sloot springen woj' haost allied nat om
beide bienen' ,, Wie wend is Stellingwarfs le
praolen, hoeft et hier ok niet le !aolen."
,,Bladharken is makkeliker as diep spitten"en ,,In
een hokke mit kiepen bin d'r gien twie mit een
geliekese kaom."
De tegels kuj' ophaelen bi'j het bureau van de
Stellingwarver Schrieversronte, Bongheer 1,
Oosterwoolde (vlak aachter de sportha!).

Overzicht suteldaegen
en sutelplakken in 1986

PO

Zaoterdag 4 oktober.
Een pat van Wolvege (an de westkaante van
de Rieksweg en an de noordkaante van de
Heufdstraote)
g:er
Hooltpae
Sliekenborg
Woensdag 8 október•
De Hoeve
, I
Zaandhuzen
:
Vinkege
Peperge
:
Donkerbroek
en meuglik een pat van Oosterwoolde (an de
noordkaante)
Zaoterdag 11 oktober.
Een pat van Oosterwoolde (noordkaante)
De Weper/Weperpoolder
Jardinge en Schrappinge
Appelsche (de ni'jbouw an de zuudkaante
van de vaort)
Raevenswoold

Frieslands Dichters Vandaag . . . . . . . . . 14,90
G. P. Mulder. Appelsche ............6,00
Poster. Wie wend is Stellingwarfs te praoten
hoeft et in schoele Aniet te laoten . ....... I ,00
Poster. le hoeven d'r niet omme te goelen,
geef Stellingwarfs in et plak van Fries op 'e schoe!en 1,00
'aorskaorte van Sietske Bloemhoff . ......0,50
Nij
...... !,00
Plakplaetien ,,Stellingwarfs mien art"
. . 1,00
Plakplaetien van et waopen van Stellingwa
Et eete Stellingwarver Geitebod van Jouk
en Henk Jan van Veen. Gezelschopsspul .....8,50
Map mit vier niaokaorten, maekt deur
Sietske A. Bloemhoff, Dirk Kerst Koopmans,
Henk Jan van Veen en Fred Zoer ........3,00

Stellingwarfs in 't Onderwies.
Versiag van een experiment ..........1 ,50
. 1,50 = ................................
Gien ,,verplicht Fries" in de Stellingwarven . .
...........................................................................................................
Naemr
Dc geschiedenis van de Stellingwarven
(3 schoeleboekjes) . . . . . . . . . . . . . . 4,50
Straote........................
•
. 4,50 ........... . ..............................
Et brood op 'e plaanke (3 schoeleboekjes) . .
Stellingwarfs: Tael en schrieveri'j (3 schoeleboekjes) . 4,50
Plak + postkode. .. ........ ............................................................................................
Boswallen/Hoe as wi'j wonen/Recreaosie
Lesmateriaol veur de middelk!assen ....... 2,50 ..........................................
Daotum......................
Stellingwarfs in streeknaemen op 'e kaorte . . . . 1,00 ..................................................
Haandtekening:
Veldnaeme-onderzuuk in de Stellingwarven . . . . 1,00

Veur Sunderklaos verschient

Wl*e hunnig hebben wil...
een keur uut et wark van Jannes W. Nijholt
WOLVEGE. Op 8 november 1986 verschient d'r
weer een ni'j boek bi'j de Stellingwarver
Schrieversronte onder de titel ,,Wie hunnig hebben
wil..." Et bock is een keur uut et wark van Jannes
Willem Nijholt (20 april 1914-24 jannewaori
1984). Nijholt was een begrip in de wereld van
onderwies, teniel en sport in West-Stellingwarf.
Mar in de Stellingwarver beweging kennen we him
veural as siktaoris van de Stellingwarver
Schrieversronte van de oprichting of En veur die
tied was hij iene van de mitwarkers van et
Stellingwarfstaelige radiopergramme "Op 'e
schostienmaantel" van Radio Frieslaand. Naost al
et bestuurlike wark legde Nijholt him toe op et
Stellingwarfs teniel, pakte hi'j manuscripten an,
was lid van de Intergemientelike Warkgroep
Stellingwarfs en gaf les an de cursus Stellingwarfs I.

Jannes W. Nyholt (1914-1984)
Foto: Dick Doornenbal.

Tientallen tenielstokken bewarkte hi'j veur
,,Keunst naor Kracht" in Wolvege en ,,Stok veur
stok" in Steggerde, wiels hi'j ok veur ,,The Flying
Stars" altied wark uut de wege zette. Zien bescheidenhied het zien eigen schrieveri'je misschien wel
wat in de wege staon. Et beste kon hi'j uut de
voeten as hi'j wark van een aander ,,op 'e kop"
zetten moch. As hi'j een tenielstok in de vingers
kreeg en hi'j mos et bewarken in et Stellingwarfs
dan gong hi'j d'r mit op 'e loop. Alliend de rooie
draod van et stok koj' weer vienen. Hi'j hadde een
scharp gevuul veur wat zien speulders en pebliek
wollen. Om zo uut eigen fantasie weg een verhael
te schrieven lokte him aenlik niet. Hi'j mos wat
hoolvaaste hebben. Aj' de verhaelen inet boek
lezen, kriej' et gevuul dat Nijholt naost je zit te
vertellen. Altied op zuuk naor kruderig taelgegebruuk en de riekdom van de tael. In et bock bin
daoromme niet alliend verhaelen opneumen, mar
ok lissies mit idioom, mit voegel- en plaantenaemen, en mit uutdrokkings en gezegden. Et boek
geft aenlik uutdrokking an alle interesses die
Nijholt veur et Stellingwarfs hadde. Ok is
opneumen de fulliton ,,Jan Hut", die in ,,De
Stellingwaif' verscheen. Aander wark verscheen
veur een pat ok eerder in et tiedschrift ,,De
Ovend", mar toch is d'r hie] wat wark now veur et
eerst in drok verschenen. Et is een hide pille
wodden: 176 pag.
Et boek is illestreerd en van een omsiag veurzien
deur een vroegere collega en een kammeraod van
Nijholt: Fred Zoer uut Tuk. Hi'j maekte veur et
omsiag een prachtig aqaurel en et aquarel wodde
in kleur ofdrokt. Veur et binderwark maekte Fred
Zoer prachtige etsen. Omreden de Perveensie
Frieslaand een fikse subsidie gaf, kan de pries
betrekkelik lege blieven: f 14,90. Et bestuur van de
Schrieversronte bepaolde de oplaoge op duzend
stoks.
Henk Kroese en Pieter Jonker voerden tegere de
redaktie van et boek en veurzaggen et van een
inleiding. In de inleiding wodde ok een bcknOpt
levensbericht over Jannes W. Nijholt opneumen.

Al mit al een schitterend kedo veur Sunderklaos.
.-'-- Een boek dat bi'j de meensken. die Nijholt kend
hebben, niet in de boekekaaste ontbreken mag.

Wat veur weer krie.Pen we?
I . Onweer op kaele bomen wol wel es koolde op kommen.
2. Mist brengt yost in de kist.
3. As de kiepen in de regen lopen, hoej' niet op dreug weer te hopen.
4. Een raozende oele op et dak het koolde bienen.
5. Zwelvers hoge in de locht, daegen laank gien vocht.
6. Regen in de morgen, middag zonder zorgen.
7. Regenboge in et oosten kan de hujboer troosten.
8. Een proestende geite bet regen in de neuze.
9. In de morgengrauw, daegs de lochten blauw.
10. As de wulpen goelen staon d'r morgen poelen.
11. Zo lange as et peerd him weldert, nooit de locht opheldert.
12. De kri'je met waeterbad, morgen de wereld nat.
13. Koj' een dukende gaanze tegen, is d'r kaans op regen.
14. Aovendrood mooi weer an boord.
15. Morgenrood waeter in de sloot.
16. Een katte die zien vel ofslikt mient dat hi'j al nat is.
17. De bi'je morgens niet op 'e vlocht, kikt de iemker bezorgd naor de locht.
18. De snoek die naor de bojem zakt is wisse dat hi'j regen pakt.
19. Een katte die an de stoelpote klauwt, haelt d'r regen uut.
20. As de kikkers kwaeken op et laand, leit d'r regen veur de haand.
21. As de spinne zien web' op 'e middag maekt, het him de zunne van de ni'je dag al raekt.
22. Zeevoegels hoge boven de wal heuren in de veerte de stormwiend al.
23. Regenboge in de morgen, zeeman in de zorgen.
24. Kropt de zunne in'et nust, voegelties gien dust.
25. Kring om 'e zunne, treuren vrouw en kiender omme.
26. Kring om 'e maon, 't zal wel gaon ('t kan vergaon). En aj' wat veerder kieken...
27. De haze dikk' in et haor is veur een strenge winter klaor.
28. Een dreuge haast, gien haever in de gaast.
29. Een dreuge meert is geld weerd, as 't in april mar flatten wil.
30. Een koolde meert en een natte april, dat is wat de boer graeg wil.
31. Meie koold en wak, haever in de zak.
32. Moggen laete in de haast, gien winterse laast.
33. Sni'j op et laand, brood in de haand.
34. Kikkerrit an de kaant, natte zoemer in et laand.
35. Hasems was in 't vlochtgat van de bi'jen, in de winter vriezen en sni'jen.
36. Sni'j op 'e tule, geld in de bule.
37. Poddestoelen vangen een protte snij.
38. Bi'j 't winter veer vot op 'e scheuvels, bi'j et zoemer gien honger en euvels.
39. Onweert de haast in de naacht, krigt de winter niet maacht.

Et kastverhael
in et Stellingwarfs
OOSTERWOOLDE. In saemenwarkine mit
uutgeverije Kok in Kaampen verschient veur de
Sunderklaos nogeenmit et kastverhael. Et boekien is een zonuumde coproduktie in meerdere taelen. Omreden et hide
boekien in kleur drokt is, bin de kosten slim hoge.
Daoromme is d'r een hoge oplaoge anmaekt van et

kleure-wark. Dc verschillende teksten wo'n laeter
pas drokt. Daoromme tht et boekien vri'j lege
priesd wodden kan: om-en-de-bi'j viefguldea De
prachtige. eigentiedse prenten bin van Stefan
Lemke• en Marie-Lt& Lemke-Pricken en de
kedogien. De Schrieversronte hoopt dat d'r ok
zundagschoclen boekies besteld wodden. De
Steilingwarver oplaoge is 500.

Een zwaore bevalling
Bi'j Knelis en Grietsje ston de ooievaar op 'e
drumpel. Et was de eerste niet, dat Grietsje was
rustig liggen gaon. Et bedde ston al een dag of wat
in de veurkaemer. En Knelis tillefeneerde om de
dokter. Hi'j trof et niet, want dokter hadde et zels
niet hielendal veur mekeer. Hij was wat bostig, dat
hi'j kwam niet butendeure ! Mar hi'j hadde een
assistent, nog wel wat een jonge knaop en dus nog
niet in et zoolt bebeten, mar bi'j Grietsje zol hi'j et
wel ankunnen, dochte dokter, want die hadde mit
de eerste viere ok niks gien muuite had.
Dat zodoende kregen ze bi'j Knelis en die etjonge
doktertien over de vloer... Knelis zat in de keuken
op him te waachten. Doe hi) uut de auto stapte
keek Knelis him es op en daele an... Slim jong
nog... ja... die hadde grif nog niet yule kiender
haeld... Afijn, Knelis leut him bi'j Grietsje in de
kaemer en doe gaf hi'j him zels mar weer daele in
de keuken. Vule aanders kon hi'j ok al niet doen...
Hi) hadde zien andeel leverd, hi) kon now et beste
mar rustig waachten op 'e dingen die kommen
zollen.
Knelis hadde nog mar kwaolik een sjekkien dri'jd,
doe de dokter de kop om 'e hoek van de kaemerdeure stak... Of Knelis ok eventies een stokkien
iezerdraod veur him hadde, niet roesterig graeg...
Een stok krammedraod? dochte Knelis... bliksem
dat wee'k niet. Hi'j bruukte op 'e stal seins altied
een aentien touw, dat hadde hi'j d'r speciaol veur
maekt, mit een peer dwashoolties op et aende, dan
haj' wat hoolvaaste, want et wol wel es even
stoeken., now. Knelis aachteruut. Op 'e dele hong
een bos schrikdraod en daor knipte hi'j mit de
knieptange een stok of... een meter of aanderhalf,
dat zol wel genoeg wezen. In de keuken ston et
doktertien te trappelen van ongeduld en mit de
schrikdraod verdween hi'j as een haeze de
veurkaemer weer in. Wat daor gebeuren mos mit
die schrikdraod, dat kon Knelis him niet zo dudelik
veur de geest haelen...

Hi'j zat nog te kopschudden doe de kaemerdeure
alweer eupen gong! Knelis schrok d'r zuver van..
Eh... of hi) misschien ok even een schroevedri'jer
hadde, niet een al te grote bek graeg... Een
schroevedri'jer?... Ja, die hadde hi'j ok wel... Mar
wat mot dat dan toch, dochte Knelis... die ere viere
van oons dat weren toch gewone kiender... Mar et
doktertien keek zo veraltereerd, dat Knelis niet
vraogen duste, waor al dat iezerwark in
vredesnaeme veur nodig was.
En hi'j hadde et ok niet an tied om daorlange over
te prakkezeren, want een schoffien laeter vleug de
kaemerdeure al weer eupen! Et doktertien hadde
et zwiet op 'e kop staon en hi'j keek doodsbenauwd. Of Knelis ok een zaege veur him hadde...
een iezerzaege graeg... Doe brak Knelis het zwiet
ok uut! ,,Een iezerzaege dokter?!" zee hi), ,,een
iezerzaege?!... Mar man, wat doej' dan toch mit
Grietsje?! Wat veur kind wodt dit toch!?"
,,Nee," zee de dokter en hi'j veegde him et zwiet
van de kop. ,,Nee,, dat is et niet, de sleutel is
ofbreuken, ik kan mien koffertien niet eupen
kriegen !"

Kuj mit de billewaegen
reizen
stappen, lopen, draeven, uut 'n vierend, suiselen
(omme), biezen, bongelen, douwelen (omme),
goezen, flitteren (omme), dweinselen, tugen,
slepen, sjouwen, sjokken, straampelen, stroffelen,
schosselen, knoffelen, treden, hokseboksen, tikken,
zakkebanen (op/of), hottebillen, rittelen, beinselen (omme), bokselen, hinken, hinkeldepinkelen,
sjatsen, ritteleh, kreupelen, heukelen, trappen,
slierken, glisteren, diedelen (omme), hinkelen,
baanderen.

VOLVO BM
VALMET

RAIVIKEMA

WIEBERDINK'S

IEZERHAANDEL
Ark
I:

-

Postbusse 57
8430 AS Oosterwoolde
tillefoon 05160-4941,
b.g.g. 2631 of 3915

lezerweren

Elektrische
boormesienen
Ski) en Black & Decker
Metabo

4

-

alle verzekerings

-

Ned. Midd.st. Speerbaank

-

Make/aardij o.g.

-

LAAN D BO UWM ECH N ISAOSI E-

KONSTRUKTIEBEDRIEF

Fa. Van der Vegt

Taxaosies van onroerende
goederen

Oosterwoolde, Molenweg 7
Tillefoon 05160-2394
Now ok in Assen

-

Re/zen en
passages
Lid NVM

Scharpenzeel (Fr.), till. 05618-276

WiDen jow gezellig
winkelen en een boel
keur in
*

luxe- en
huashooldelike
artikels

*

speulgoed

Sch I Iderwa rk

Daegefiks vasse bolle,
koeke en gebak
van jow

waarme

bakker

dan is jow adres
net ii tirlik

Waandofwarking

Mulder's Werenhuus

Dubbele beg laezing

Appelsche
8431 EH Oosterwoolde
Snetlingerdijk 33
Tiflefoon 05160-4625

D. van der Wal

-

t Oost 12, Oosterwoolde, till. 05160-2561

Mulder's Speulgoed
Oosterwoolde

HOTEL

-

Een plezierig verpozen
F
KE E
in Oosterwoolde bödt
RESTAURAANT
HOTEL KEFE
RES TA URAANT
DE ZON"
dat over een uutstekende
akkëinmedaosie beschikt
-

-

-

DE Z0 N
,

.

_

..11 AK

-

A. VAN DIJK
BLOEMEHUUS EN TUUNCENTRUM

I\
-I'/I11~ 1 \ \

kadoshop

I

Deense kieding en

keunstni'jverhied

Hielendal verbouwd,
renoveerd en uutbreid
Ligt midden in een toeristische
omgeving veur de vier noordelike
perveensies

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

Exc!. btoemwarken
Vasse sniebtoemen
Btuuiende en grune p!aanten
Verschillende soorten eerdewark
Vaaste plaanten, struken,
po!tegies, bomen
Siergrdssen en kruden

-

8431 ET Oosterwoolde (Fr.)

Ok de tenielzael is now hieendal renoveerd
Eig. S. H. A. Hanenburg

Sommige meensken zeggen
,,P/iedus"
Aandren zeggen ,,Pauliedus"
Mar ze bedoelen aI/emao/
dezelde:
De klokkemaeker, de goo/dsmid
en brillemaeker uut Wolvege
Hie/emao/ vergruuid mit
de Stellingwarven
Want ze zitten d'r a! 137 jaor
Dan kuj' dos wel naogaon
dat et wet goed is!

PAULIDES
WOLVEGE

TNEKE KNOL
Brinkstraote 3, O oster woo ld e

Lid Horecaf, K.N.A.C. hotel, A.N.W.B. en K.N.M.V.
TiIefoon 05160-2430-3068, Stationsstraote 1

Een boel keur in:

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

_t Oost 18 - 8431 LJ Oosterwoolde
tillefoon 05160-2414

004me

~ owl

en abonneer je veur f 15,,- per jaor op at
twiemaondelikse Stellingwarver tiedsch rift

,,DE OVEND if
le bin dan mitien lid van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte

o
-

Herdrok ,,Notities uit de
Geschiedenis van de
Ooststellingwerfse dorpen"
van dr. T. H. Oosterwijk
OOSTERWOOLDE. Van et haast verschient de
twiede drok van ,,Notities uit de Geschiedenis van
Ooststellingwerfse dorpen" van de haand van Dr.
T. H. Oosterwijk. Van 29 meert tot 23 augustus
1962 verschenen in de ,.Ni'je Ooststellingwarver"
boekuutgifte. Et boek is al lange weer uutverkocht. Dc hieltied is d'r nog vraoge naor. Van
verschillende kaanten wodde androngen op een
herdrok. Dr. Oosterwijk wol eerst mit ,,de VUT"
en dan wol hi'j wel mit de veurbereidings veur een
twiede drok uutaende. Nao 1977 bin d'r tal van
publikaosies verschenen mit biezunderheden uut
de geschiedenis van de dorpen. Butendat bin d'r
intied ok tal van situaosies veraanderd. Naost
anpassings en verbeterings bin d'r ok tal van ni'je
biezunderheden opneumen. Ok bin d'r yule meer
illestraosies opneumen, naost kaorties now ok
oolde foto's en tekenings.
De opstellen vormen per dorp een min of meer
ofrond gehiel. Dr. Oosterwijk is van oordiel dat et
inderdaod netisies binnen en niet een ofronde
studie en hi'j hoopt dan ok dat et de meensken
anzet tot et him/heur verdiepen in de geschiedenis
van de eigen streek. Veural de heufdstokken over
De Fochtel, Appelsche, Langedieke, Berkoop,
Donkerbroek, De Haute en Oosterwoolde bin
een riegel opstellen mit alderhaande biezunderheden uut et verleden van StellingwarfOostaende.
Naoderhaand verscheen d'r een bundeling van
disse opstellen as stencilde uutgifte. In 1977 verzorgde de Culturele Raod Oost-Stellingwarf de I e
aorig herzien en uutbreided. De geschiedenis van
de gemientehuzen krigt ok meer ommedaenken in
dit boek. Et boek is veurzien van een omsiag van
Sietske A. Bloemhoff en telt om-en-de-bij 200
pagina's en gaot f 19,50 in de boekwinkel kosten.

Et bock verschient as uutgifte van drokkeri'j Van
der Meer in saemenwarking mit de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte. De Schrieversronte zorgt veur de verspreiding en de publiciteit en
is bezitter van et auteursrecht.
In 1952 verscheen van Oosterwijk et bock ,,De
Vnje Natie der Stellingwerven". Disse uutgifte zal
nao verloop van tied ok opni'j uutgeven wodden,
mar et herzien en anvullen van die studie vragt nog
een protte tied. Et eerste stok is al klaor, mar daor is
Oosterwijk dan ok tieden mit onder de pannen
west. Onderdehaand verschenen van Dr. T. H.
Oosterwijk twie artikels in et Stellingwarfs in et
tiedschrift ,,De Ovend" te weten ,,Westni'jberkoop" (1 lejr. no. 1 - feberwaori 1983, pag. 21-25)
en ,,Karkestichting in de Stellingwarven" (14e jr.
no. 2 - april 1986, pag. 46-54).

EILAAND
VAN
GLAS
Gedichte-cyclus van Lodewiek H.
De gedichte-cyclus ,,Eilaand van Glas" is
inspireerd op feguren uut de verhaelen over
keuning Arthur en de Ridders van de Taofelronte,
verhaelen die heur = 500 n. Chr. ofspeuld hebben
in Zuud-Ingelaand en die oons deur troubadours
uut de I I e, 1 2e en I 3e ieuw overleverd binnen. De
verering en bescharming van en de hoffelikhied
tegenover de vrouw staon in die verhaelen
centraol. Zo ok in disse gedichten. Verliefhied en
liefde hebben deur alle tieden henne bij de
meensken dezelde gedaachten en gevulens los
maekt. Zodoende bin disse gedichten ok te lezen
als een utering van een verliefden-iene in oonze
mederne tied.
De bundel het de vorm van een cyclus, een
ofrond gehiel. De verdieling van de gedichten over
de bundel geft dat ok an: I inleidend gedicht, 5 in et
pat ,,Merlien", 29 in et pat ,,Galahad", weer 5 in et
pat ,,Merlien" en 1 ofslutend gedicht; mit mekeer
41 gedichten, en 41 is een ondielber getal, zoas
,,rond" ok vaeke as ondielbar zien wodt. Et pat
,,Galahad", et veurnaemste en belangriekste van de
cyclus, is ok weer rond: in et eerste gedicht staot
Galahad an zee (beeld veur et grote leven), in et
laeste gedicht staot hi'j d'r nog mar dan in et
duuster van de aovend; ie zollen zeggen kunnen dat
et hiele perces him alliend in de gedaachten en
verbelinge van de heufdpersoon ofspeuld bet, dat
et niet warkelik gebeurd is.
Aj' et inleidende en ofslutende gedicht vot laoten,
koj' an 39 gedichten, dat is 3 x 13 of drie keer et
ongeloksgetal; de liefde van Galahad lopt op niks
uut, en hi'j utert dat ironisch in een ,,rondeel" (et
22e gedicht). In plak van naor de vrouw gaot
Galahad dan op zuuk naor de volmaekthied,
symboliseerd deur de Graal, een ronde, goolden
schaole, straolende as de voile maone. In de
verhaelen van de troubadours geft die schaole (ok
vaeke veursteld as een kostbere drinkbeker) an de
Ridders van de Taofelronte troost, starkte en de wil
om deur te gaon as ze et slim muuilik hebben of
gewond binnen.
En dan de feguur van Merlien. In de verhaelen van
de troubadours is Merlien een magiër, een tovener
die op zuuk is naor de Stien van de Wiezen: uut
onedele metalen perbeert hi'j goold te maeken;
goold is in die tied et duurste en edeiste materiaol,
dat iederiene hiel graeg hebben wil. En dot elke
. meens
ok vandaegede

dag nog: uut onedel materiaol perberen goold te
maeken, d.i. deur van je eigen foolten en gebreken
te leren, perberen een zo goed meugelik meens te
wodden, was oolden en opvoeders van kiender,
ondaanks en vaeke via die heur herhaeldelik
stroffelen en strukelen, perberen goeie meensken te
maeken. Merlien is de opvoeder, leermeester en
bescharmer van keuning Arthur en de grote
inspirator van een Riek van Vrede, et hoogst
beriekbere veur meensken op disse eerde. In
,,Eilaand van Glas" is Merlien de inspirator of
,,anblaozer" van de liefde van Galahad veur
Maonesil en laeter van Galahad zien zuken naor
volmaekthied. De Graal nemt dan, krek as in de
verhaelen van de troubadours gebeurt, de taéke
van Merlien over en Merlien verdwient naor ere en
hogere oorden daor as wi'j allegeer iene keer
daenken of hopen te kommen.
De gedichten in ,,Eilaand van Glas" bin vri'j van
vorm, mar beheerst, dus niet vormlóós. De
meersten riemen niet, mar zo now en dan komt et
riem, haost ongemurken, toch weeromme. Ur bin
twie sonetten bij, ien rondeel en ien fillanelle (de
eerste in et Stellingwarver taelgebied). Een fihlanelle is een gedicht dat twie riemklaanken het en dat
bestaot uut 5 vassen van drie riegels en iene (et
laeste) van vier riegels; de eerste en dadde riegel
van et eerste vas kommen omstebeurten weeromme as laeste riegel van de volgende vier vassen,
en vormen de laeste twie riegels van et ofslutende
vierriegelige vas.
Et inleidende gedicht van ,,Eilaand van Glas" geft
an wanneer as disse cyclus ontstaon is: in de haast,
as de wiend opstikt, de bomen kael wodden en de
inspiraosie vri'j op 'e schriever an wi'jen komt. Et
ofslutende gedicht geft an dat oonze herinnering
niet in staot is et beeld van de geliefde hielendal
goed en zuver vaaste te holen; hoogstens maeken
we et beeld dawwe d'r van van oonszels deur
kriegen, een klein betien dudeliker mit.
,,Eilaand van Glas" is de eerste echte cyclus in et
Stellingwarfs. Veur liefhebbers van gedichten is d'r
nog meer in te lezen en uut te haelen as hier
beschreven is. Et ontwarp van et omslag is van de
haand van de kunsteneresse Alice Buis. De
bundel zal véár Sunderklaos bij de Schrieversronte verschienen en gaot f 12,50 kosten. Veur
- lieThelbers van gedichten van hatte anraOderi !

3.3.3. Proefartikel 4
BAAND Wb 4 kaart I, BAND Wb, Hijsz. -. kaart I <de; baanden, banden
kornp. p kaart 1; dim. ?? -' komp. q
± kaart 2; baande, baander
kaart 2>
I. dat wat dient om te binden of stevigheid te geven: 't Frontien dat met 'n baand unner de nai'ms deur op de b5Bt vactbunnen
wordt (Fabr. 9); <overdr.> baand dour brood: den is It brood niet
goor (And); <in 't bijz.> metalen band over kiomp (verspreid) =>
krarn(nie) , th'aotze, hoepien : Aj do ktonrp kapot lzarren, rmuk do onnd
d'r 'n handien over (Scho), 1k Izeb de kabbe d'r of, most nne d'r
eev'm ain baand over zetten (Vtm) , . . . urn de klonn zetten (And) ...
over do klornp trekken (Eex, Eke, Vri), . . . over de ktonrp slaon
(Wap).
2. wt bindt, de vrijheid van handeling, beweging beperkt: le
izeurt ool< vaake van meinsen die in heur jonge jaoren nooit ie
uut de baand aprungen (OV 1980, I I , 161)
3. ineengestrengeld stro om garve: Bannen wat hater antrekken,
Jong, dan Izol ei de •qaaf wat beter bij rnekaor (Vri) ; <om kop van
sclioof> (IC Vaote band (Eke) => kruusband => kopbaand <> gatbaaud;
<gezegd waniieer de roggeliokken mooie ronde koppen hebben> Deej het
alies knap in baand (llijsz: Gro), Vrogger lam ik altied baanden
be;zen, .jfl de baand slaon (Ilol, Koe, Pes), in 't baand doen, bienden (IIgv), Een rijke kan gemakkelijker iets afstaan dan een arme:
'1; Kan beter van de zak as van de baand aig., A 't nich oet de zak
konrp3 dan korn'p 't oet de baand (Nsch), 't Kan beter van de schoove
as van de baa;:d (Sic), => boom, hemp, lr, stad, zak
6. baa;zd p1tte ring voor versteviging (lIijk, Zdw), <idem> band
(Gees, Nsch, Pdh, Scho, Sic, Zey), De toete hef vr iezeren baanden veur de seweg1zeid (Zdw), naar buiten gebogen flens (Wap)
III
=> bovenlippe, kroo;zbaand
5. nicestal rubberen ring om wiel: De wind is oet de band (Nsch)
6. spier bij staartinplanting die zich ontspant bij 't kalven:
IIz:i:Es de band;: kwiit (Dwi, Exi, hay, Koe, Ruw, Sic, Wap, Wsv), De
banden pint zakt (Eex, Sic, Srni) . . . vot/weg (verspreid) De koo hef
<e.d.> de baanden löa (Pes, Ruw) stop op <+ var.> de haann <verspreid> b5s op.. . (Koe, Wsv, Wtv), los in... (Vtm) > bandeloos,
Izol, losbandig, knik, staon, De banden bint er weer <d.i. , na de
geboorte> (Sic)

Uut: Driemaandelijkse bladen, 1986.
Henk Bloemhoff, Op weg naar een woordenboek van de Drentse diatekten.

Bescheid
. ._.

Dii wrd wodt niet alledaegen

,1T1TWtJ
[.nc wei ,,
teteT
,
zeker niet deur dejoñgôre geiiérao
.infermaosie", en dat zoks allienig mar uut et
et deurgaons niet, is mien indrok. Ikkezels
ontdekte et indertied. in et wark van IL J. verbaand blieken kan. Soms kan dat niet iens. en
Berg-veld.. die et bruukte in zinnegi as'... gal hij kq de betekenis allienig mar begriepen aj' weten
as bescheid..." An now toe was veur mi'j bescheid hoe de situaosie now krek is. Zo kan d'r in et op
twie nao laeste zinnegieniiekegoedspraokewezen
etzelde as ,,antwoord".
.
Oorspronkelik het dit woord yule meer anduded ..dI1 ccii 4IILWUUIU U) V vraogeas LC IWIIIIILCII
as allienig mar ,,antwoord": in et Nederlaans, of willen. as van een bericht dat ze niet kommen. In et
liever: Nederlaanse dialekten van veur 1 500 kwam laeste geval wodt d'r dus benchi daon van een
et al veur in de betekenis van ,,scheiding, verdeling, uutzundering op een vaaste regel.
aandeel, inzicht, uitspraak, berichi, inlichiing"
(Ned. Et. Wdb. v. De Vries). Ok in et Grunnings
en et Fries bi'jglieks komt bescheid (o.e.) in de
betekenis van ,,antwoord" veur. Et Nederlaans het
(veroolderd) ok bescheid veur aniwoord, en ok
veur inlichiing.
Op Diz nao gavven alle woordeboekgroepen op
dat bij heur bescheid veur kwam of komt. Hoe
belangriek et is om woorden in zinsverbaand te
geven, wodt dudelik as ik hieronder angeve hoe
bescheid bruukt wodt neffens die invulde kaorties.
Daor was bij de vraoge al op angeven: in de
betekenis van ,,nader antwoord". Mien eerste
gedaachte was dat uuteindelik mit de betekenisomschrieving ,,antwoord" volstaon wodden kunnen zol, mar et dee bliken dat dat niet vol te
holen is.
Mar lao'k eerst es wat materiaol geven (spietig
genoeg kan 'k om de ruumte niet elke groep an bod
kemmen laoten, en dat is in dit geval ok niet
neudig);

,,Daor het hi'j bescheid op 'e geven." (Nw)
,,Ik waachte op bescheid". (Wol)
,,Daor za'k je nog bescheid over geven." (Spa)
,,Vraog et mar niet, ie kriegen toch een wies
(is haost altied: eigenwies) bescheid." (Stegg,
Ma)
Vergeliek die zinnigies now es mit disse:
,,Iene bescheid brengen dat ze een jonge
dochter kregen hebben". (Dfo, Dhau)
...en mit dissen:
,,Ik zal je vanaovend wel even bescheid geven
over de uutslag van de verkoping." (Obk)
,,llc zal je wet even bescheid geven as 't zoveer
is." (Obk)
,,De buren gavven bescheid dat ze niet
kwammen te koffiednnken." (Pe-Dbl)
,,Ik wol jow even bescheid brengen." (Ow)
,,Hij het bescheid daon" (is de bosschop
rOñdbrôcht)- (Bti .................

Behalven dat we zo weer es even keken hebben
naor et gebruuk van Stellingwarver woorden, is ok
nog es benaodrokt hoe belangriek et is om woorden in veurbeeldzinnen te geven. As dat in dit geval niet gebeurd was, zol de betekenis ,,iticht. infermaosie", daenk' niet op 'e lappen kommen
wezen. Dat ,,bescheid" inderdaod meer is
allienig mar ,,antwoord" dat ok nog es bliekeL ,.ut
wat de groep van Np o.e. op et kaortien zet het:
,,een uutroep mit tikkertien: aj' dat reupen
mochten ze je niet meer tikken. Dan waj' op cn
bepaold plak. Ok bij wegkoepertien. Wie votkreupen was, de tikker ontkwam en in et .,hokkp'
kwam, die reup dan ,,bescheid" en dan moc o
tikker him niet tikken."
Bessemtien bessempien
De verkleiningsvormen, zoas boompien : st
et
boom) en rimmegien (naost rim), bin v
grootste pat at ofvraogd. Alhoewel et Stellin .irfs
uut oonze dörpen slim op mekeer liekt, valet: ok
hier weer aorige verschillegies op, zoas dmA [endingegien-deengien (dit laeste uut te spreken as
,,deenchien"). Op et kaortien hierbi'j he'k een
aander aorig onderscheid angeven dat nog
scharper neffens et gebied an te geven is. Van dit
gevallegien bin niet zo yule meensken heur daenk'
bewust, mar et is d'r toch dudelik wet: nao - em
daor haost gien klemtoon opvaalt (vgl. bojem,
blossem, bessem) komt in et oosten, veural bij de
oolderen, den veur i.p.v.-pien. Daor heur ie dus
bessemtien en nooit (of soms juust ok wél)
bessempien, zoas dat in et westelike gebied allienig
mar bekend is. In de westelike dörpen van et liengebied komt ok bij pattie, of soms veeruut de
meerste oolderen as regel wel bessempien veur (de
jongeren hebben dat daor altied), mar -lien leeft
veur zokke meensken dan vaeks nog ál in de
vrouwenaemen Wilemtien en/of Haarmtien!
-

-

-

HENK BLOEMHOFF.

Alle soorten varve, glas
en gereedschoppen
Medern behangsels,
inkeld en alilenig
de beste kwa/iteiten
Oonze raodgevings bin
deskun dig

,,Het Verfhuis"
J. A. GRAFHORST
Hoeke Stationsstraote, Oosterwoolde
tillefoon 03160-2151, b.g.g. 2905

Zwikstra 's
kantoor- en
boekwinkel
De zaeke veur tezen en schrieven

Behalven een uutgebreid
assortirnent 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
En netuurlik ok
Stellingwarver boeken!
Promenade Oost 28, Wolvege
Tillefoon 05610-2466

AUSTIN ROVER

DOPM0,
Veur alle marken
ni'je en bruukte
auto's naor
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Dirk Verlaan
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Quadoelenweg 11
Oosterwoolde
tillefoon 05160-3421

Hereweg 30 - Donkerbroek
TiIJefoor 05168-266

Jow Echte Bakker
een bakker veur alle iewen

MeObels

S/aopkaemers

Tepijten

Bedden

Gedienestoffen

Zunne we ring

Vitrages

en gao zo mar dew-

Jow weensen in wonen vervuld
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I'Am- Ito ,
%
YaMIIIcCflIiiIIfl Yi(
Vaort z.z. 49, Appelsche, till. 05162-1592
Br.rnkstraote 7, Oosterwoolde; till; 05160-6000

--

Et laeste b/üUiende ambacht is
dat van low Echte Bakker.
Zeker, de zocht naor ,,efficienty"
het Ok h/rn bedreigd.
Et leek d'r even op dat d'r deur et
febrieksbrotien veur him glen p/ak meer was.
Mar Jim, smaekbewuste meensken,
stakken d'r een stokkien veur.
Want waor zo//en Jim wezen moeten om brood
te kriegen mit de geur en de fleur,
de /<raek en de srnaek van brdód?

vorrnkeur

Hielke
Stroetinga
Stationsstraote 28, Oosterwoolde
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Wat d'r ok gebeurt,
jow lezen et in de LC
Kedo naor keuze

.
Betrouwber en infermatief, zo hoolt de Liwwadder Kraante jow
op 'e hoogte van de kielne wereld, waorin jow leven en van de
grote, waorvan jow diel uutmaeken. Daegeliks een riekdom an ni'js in
de busse bi'j driekwat van de bevolking, die as in Frieslaand woont
Wie iene veur een vorrels jaor abonnee maekt, die as in de jongste
drie maonden niet in de LC-administraosie veurkwam, krigt een aorig

* LC dames-sjaal

* Badhaanddoek
* Paraplu
* Autowegenkaorte Neder/aand
(30 pag. 's)

kedogien

Stuur de bon in een kevot
zonder zegel naor
antwoordnommerl23
.
8900 VC Liwwadden
Be//en kan ok
058-965596

BON
eoee
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Naeme.

•.

Postcode
Plak. ........................... .... .................................................................

I
I
I

Baank- of gironr.: ....................................................................
per vorrels jaor f 66,35 mit de kraante
de eerste 14 daegen ommenocht
Betaeling automatisch of per acceptgiro

(

--¼I

Naeme

I

Postcode

.Plak

a

El per maond f 22,14
Betaeling alliend automatisch via
baank of giro

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

I

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

Krigt as kedo
El Sjaal
0 Paraplu
.

El Haanddoek
0 Wegenkaorte

S.v.p. iene van de hokkies ankrusen

/JOfl/(IhI(1(I z Yin Ii# %land ,mel ,

''DER COURANT
LEEUWAR
.—.
FR1ESE

L.C.-kantoor Oosterwoolde:
Stationsstraote 22, till. 051605886

Veur:et zelde geld me
E

KOER1ER
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Mien geld gaot
hoogrentend op mien
Rabobaank Vaaste
Termien Speerrelfening

Zo is dat. As jow zels ok een hoge
rente willen, kun jow et beste-terfrte
bi'j jow eigen Rabobaank.
Nemen jow et veurbeeld van de
Vaaste Term ien Speerders. Mit de
langere looptieden (van 1, 2, 3, 4, 5 of
6 jaor) ontvangen zi'j antrekkelike
rentes. Wiels ze onbeparkt de hieltied
bedregen van f 1.000,- of bi'j stotten
kunnen.
Daorveur hoej' bepaold niet naor een
aander.

aaRk
Dichtebi'j
Ok veur hoogrentend speren

