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Hoe /ange kun koenen, ok in de Ste/I/n gwarven, nog buten van de moole melt/ed
genieten?

Veurig jaor bin ik 60 wodden en mit mi'j nog hiel yule aanderen. De 'Babyboom' numen ze
oons, of de grieze golf. Dat laeste is veur vrouwluden wel te verhelpen, want in et haor laoten
we gewoon een kleurtien doen bi'j de kapper. 1k heb et ok krek weer doen laoten en op advies
van mien schoondochter, die vun dat et wel wat hipper kon, hek d'r ok nog 'highlights' in doen
laoten. Dat hoolt in dat d'r eerst een soorte van goold blond in gaon is en daornao kreeg ik drie
plestiek kappies op en wodde mit een haoknaalde deur de gatties plokkies haor naor buten
haeld en daor kwam een soortement gruun goed op en dat wodde dan hiel lochtig en dat bin
dan de 'highlights'. Now zie 'k d'r dus een stok jonger uut, dat begriepen jim wel.
Mit de kleraosie kuj' Ok hiel wat doen om d'r niet as 60-plusser uut te zien. Jaoren leden bin 'k
al op de 55-plus gimmestiek gaon en ik gao nog altied elke donderdagmorgen naor fysiogym.
1k trene mien uutholingsvermogen, mit de hatslagmeter onder de bost langes, op de loopbaand, de fiets en op de rotex en mien nekspieren, roggespieren en bienspieren op aandere
apperaoten en ik daenke dat dat veur mi'j goed is. Veerder speul ik in et veurjaor zeuven
weken in de dames-dubbel tenniskompetisie, dus me donkt dat is nog hiel wat veur iene uut
et geboortejaor 1945.
Dat sportieve zak wel van mien heit hebben, want die het nog tot nao zien vuuftigste voetbald
en tennist. Mien moeder hek, donkt mi'j, nooit hadlopen zien. Dat vun ik ok hiel gewoon. Ze
was an de stevige kaante en hadde altied jurken an mit een centuurtien om de middel. Dat is
wel hiel aanders as wat vrouwen van middelbaore leeftied now an hebben. Oflopen winter
was et in de mode om weer es een rok te dregen en ik heb netuurlik ok iene anschaft en wel
een keer as vufe an had. Ft gekke is wel daj' je d'r hiel aanders in vulen. Netuurlik he'k me
niet meer an een minirokkien waogd. Daor vuul ik me echt te oold veur. Een broek is netuurlik
yule praktischer, mar mien moeder hadde niet iens iene. Die het eerst iene kocht doe ze in de
winter op de Solex van Diever naor Waoteren mos, waor as ze an schoele ston. Dan dee ze
him over de rok an en in schoele gong hi] uut. Dat heb 1k zels an et aende van de zestiger
jaoren ok nog daon, want veur de klasse ston ie in een rok. Wat dat anbelangt is d'r ommeraek yule veraanderd!
Johan Veenstra schrift dan wel in Kiunderen dat hi'j d'r niet an daenken moet om naor de
sportschoele te gaon, mar dat is zien keuze. Hi'j is netuurlik wel een protte onderwegens, dat
vargt ok energie en hi'j fietst geregeld naor Berkoop. Fietsen doen een protte 60-plussers.
Vaeke hebben ze, krek as wi'j, mooie geliekese ni'je fietsen. Hebben we mekeer geven op
oonze verjaordag, want we daenken dawwe d'r nog hiel yule jaoren wille van hebben zullen.
En wi'j hebben ok zoe'n rek aachter op 'e auto en trekken d'r op uut. Veur oons is dat nog
beparkt tot de zundag, want wi'j hebben et nog drok op oonze boerkeri'je en mien man daenkt
d'r nog niet an om op te holen.
We hebben wel leerd om te genieten van zokke dingen, want le weten mar nooit hoelange aj'
nog hebben, ok al gao 'k d'r van uut da'k nog wel 20 jaor veur de boeg hebbe. Zo oold bin
mien moeder en mien beppe ok wel wodden. Zo lange hope ik ok dak De Ovend lezen kan
en dat d'r dan jongeren binnen die et redaktiewark overneumen hebben.
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Klaas Jalving

Naor et Bovenwiede
Et is zoemer 1942. Et is oorlogstied. De
schoelen hebben vekaansie en een nefien
uut Rotterdam is bi'j oons uutvanhuus in
oons husien an de Scheene.
Et is zundag en we bin aorig uutgelaoten.
Tegere mit de buren gaon we een daggien
vot naor Gieteren! Op 'e fiets is dat toch nog
altied zoe'n dattig kilemeter. 1k gao op mien
eigen fietsien, mien vier jaor jongere
breurtien zit bi'j va aachterop.
Mar ie bin zomar niet vot! Ur moe'n eerst
plakkies bolle smeerd wodden. En de
buurman het een snoek vongen. Die wodt
bakt op een kookkachel die mit turf stookt
wodt. De snoek is een Iekkere anvulling op et
schraole menu.
Dan gaon we op weg. Et wodt een tocht mit
een protte Iekke banen. In Wolvege staot een
bottien bi'j een parkien: 'Veurjoden verbeuden'. In Stienwiek gaon we even van de fiets
bi'j Hotel Osse. Daor hebben ze een husien
mit waeterspoeling! In de gelagkaemer zitten
Duutse off icieren. We kriegen een glassien
spuitwaeter uut een koegelflessien. Dat
hebben we wel verdiend nao de klim over de
Woldbarg.
Buten bin d'rjongen an et angaon. lene van
heur dreegt de gele jodesteern.
Oonze oolden treffen kunde. 'Hee, Jannes,
hoe gaot et d'r mit?'
'Goed man, vaast wark op vliegveld
Haovelte!'
Wi'j drammen, wanneer biwwe now in
Gieteren?
Mar de oolden zitten noflik. Ze bin mu van et
veule zwaore wark. En dan op je vri'je dag
zoen fietstocht!
Dan zitten we toch weer op 'e fiets veur de
Iaeste rok. In Gieteren kost et een boel
muuite om een punter te bemachtigen.
Uuteindelik Iokt et.

Ur bin ok kamperende jongeren in et därp,
die haj' doe ok al. Mar d'r hangt een
bedrokte stemming. Die naacht het de
Iaandwaacht een razzia holen. Wi'j vraogen
va wat een razzia is.
'Dan woj' oppakt en naor Duutslaand stuurd
om daor te warken,' is et antwoord.
Mar wi'j hebben een punter, mit een zeil!
Now et Wiede op! Et waeter is zo helder, ie
kun de bojem zien.
'Meugen we et waeter in,' vraogen we.
'Bi'j'm gek, jim kun ja gien slag zwemmen,'
zegt va. 'Jim blieven op et baankien, en niet
te dichte bi'j de raand!'
'Meugen we dan de bloeze uut?'
'Now, veuruit dan, mar ie holen wel de
bostrok an. leje mit je bronchitis!'
Daor zitten we dan, mit rooie koppen,
verbraand deur de zunne. Toch drieven we
d'r heerlik omme. Een zaacht wientien maekt
et zeiltien bol. Ur bin veul punters op et
waeter. En veerder is et rustig. Ur is gien
geprottel van moterboties.
Laeter gaon we nog even op et terras bi'j
Smit's paviljoen. Veur de oolden is d'r
surregaat-koffie, veur oons een waeteriesien.
Mar wat geft et. Wi'j bin vot!
Dan gaon we weeromme. Et ongemak van
de Iekke banen, tegere mit de vermuuidhied
plaogen oons zwaorder as op de hen neweg.
Een fietsemaeker in Ooldetriene voert de
Iaeste ripperaosies uut. De zunne zakt
bloed rood vot in et westen as we et pattien
langs de Scheene weer oprieden. Wat
smaekt de soepenbri'j dan allemachtig
Iekker! Et was een geweldige dag.

D/sse keer v/enen jim h/er/n 't p/ak van de vaaste rebr/ek 'Oonze tael, oonze zorg' de
veurronde van et nije Groot Stellingwarfs Diktee. De volgende Ovend het uteraord weer een
oflever/ng van 'Oonze tael, oonze zorg'.
In de loop van de fiets-vierdaegse van West-Stellingwarf wodt op donderdagmiddag 6 juli in
Wolvege een Groot Stellingwarfs Diktee holen. Et diktee wodt orgeniseerd deur de H.N.I.
Wolvege, mit mitwarking van de Stellingwarver Schrieversronte. An et Groot Stellingwarfs
Diktee, dat plakvienen zal op et Marktplein in et oostaende van Wolvege, zullen dattig
dielnemers mitdoen.
Dr won vuuftien Stellingwarvers uut de wereld van de sport, media, poletiek enz. veur
vraogd. De ere vuuftien dielnemers doen mit deur as de beste vuuftien uut een veurronde te
kommen. Die veurronde, een proefdiktee, verschient in de regionaole kraanten van WestStellingwarf, mar ok op de webstee van H.N.I.-Wolvege, de webstee van de Schrieversronte
(www.stellingwarfs.nI) en in disse Ovend.
Meensken die an de veurronde mitdoen willen, moe'n heur inzending (mit heur naeme en
adres daorbi'j vermeld) veur 15 juni opsturen of mailen naor de Stellingwarver Schrieversronte (Willinge Prinsstraote 10, 8421 FE Berkoop/Oldeberkoop, infosteIIingwarfs.nI).
Veur de winner van et Groot Stellingwarfs Diktee stelt de H.N.I. Wolvege een mooie pries
beschikber. Een pries, die wis en zeker de muuite van et mitdoen weerd is!
De vuuftien meensken mit de beste inzendings kriegen veur 26 juni tiedinge en won nuugd
veur et diktee op 6 juli. Bi'j te yule goeie inzendings wodt dr lot. Bestuursleden en vaaste
mitwarkers van de Stellingwarver Schrieversronte meugen niet mitdoen.
De veurronde: et proefdiktee
Bek/ek de vo/gende z/nneg/es in et Stellingwarfs. Per z/n moe]' tw/e keer k/ezen veur de goe/e
schr/efw/eze. Dr won per geval de h/elt/ed dr/e meugelikheden geven. Streep de tw/e
verkeerden deur. Schr/ef de ant woorden. die neffensjow goed b/nnen, op en stuur ze naor
oons kantoor. De H.N.I. Wolvege en de redakt/e van De Ovend weenskenj/m een protte
sukses!
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1. Die aarme mensen/meensken/meenschen moe'n dommiet wel een hie
end/eande/aende fietsen om op 't goeie plak te kom men.
2. Hi'j gooit zien oolde/ôuwe/ole fiets niet vot, veurdat hi'j een neje/nejje/nije het.
3. Aj' op 'e fiets de hieltied mar zitten te praten/praoten/praeten, kuj' nog wel es op 'e
kop in de sloot belanen/belaanden/belaenen.
4. As et dowk/daawk/douk al regenen gaot, kuwwe beter eerst de bujje/buje/böjje
mar ofschoelen.
5. le hem/hebb'n/hebben niet goed keken, want et ston wel in de
kraante/krant/krânte.
6. Vanuut oons dOrp/dOrp/durp ku] de toren van Steen wik/StienwUkiStienwiek hie[
goed zien.
7. Jaeg toch niet deur die poele waeter/waoter/water, zo kriej' je
schoen/schoenen/skoenen ja kletsnat.
8. Wat sool/zol/zOöl daor an de haand wezen, die meagies/maechies/maegies
hebben zeker de fiets stokkend.
9. le kun nog zo hadde/hat/hadt rieden willen, mar de vielen moe'n tied hebben am te
drejen/driejen/drien.
10. Mit sokke/zokke/zökke diktees wodt et leven d'r niet makkeliker/makkelUker/
makkelukker op.

Nao et diktee even bekommen an de mooie Spoorsin gel in Wolvege?
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W.deJong

Onbevoegd
De karkeraod was d'r glad mit an. An de iene
kaant moej' je an de regels holen en an de
aandere kaant gien meensken verliezen.
Wat was et geval?
In et därp was een tenielgroep die machtig
mooi tenielspeulen kon. Aenlik gong et van
de vakbond uut. Mar et weren allemaole
karkemeensken uut de twie karken die et
dörp riek was. En de uutvoering wodde in de
karke holen.
Ft tenielstok wodde schreven deur iene van
de aandere karke en d'r wodde zegd dat et
nogal gewaogd was. Daor kwam nog bi'j dat
de schriever van et stok op 'e nominaosie
ston om diaeken te wodden. En dat wiels hi'j
vroeger ok wel bij heur in de karke kwam.
Veurof an de uutvoering was d'r altied een
karkedienst. Een kotten iene, heur. En now
had de domenee ofzegd omdat hij ziek
wodden was en de domenee van de
aandere karke had al een verplichting.
Dr was ok glen oolderling die et doen wol,
dat men zat d'r we! mit. Nao veul vieven en
zessen was buten de karkeraod omme
besleuten dat de heufdrolspeuler de preek
mar holen zol. Dan kwam de verantwoordelikhied hielemaol veur de tenielverieninge.
En dat gong an.
De man preekte over de verdreegzemhied.
Van de iene wange en de aandere toekeren.
De preek vul d'r geweldig in en de meensken
klapten best nao de preek. De karkeraods!eden fielseteerden de veurzitter van de karkeraod mit disse oplossing.
De predikaantlheufdro!speu!er zat d'r mar
ienzem in een hoekien bi'j. Naor him wodde
niet ommekeken.
Et tenie!stok was niet zo gewaogd as zegd
was en alles was overdreven as d'r in de
karkeraod niet op weerommekommen was.
De vraoge die steld wodde was as de

'predikaant' van die aovend wel bevoegd
west was en as de karkeregels niet zwaor
overtreden weren. Et was toch een gewone
dienst west.
Formeel had men geliek, daor was op dat
mement niet an docht. Dr wodde een
reso!usie anneumen dat d'r tegen de karkeoddering zundigd was. Ok dat zol nog wel
mit een sisser ofiopen wezen as d'r niet iene
west was die him hadop ofvreug as de
dienstdoende oo!der!ing van die aovend niet
de konsekweensies trekken mos en
oftreden. Dat was dus de veurzitter. Hi'j was
indertied keuzen uut een twietal waorvan de
vraogeste!!er de twiede west was.
De vraoge wodde naor de vo!gende
vergeerdering verscheuven vanwegens et
!aete ure dat et ondertied wodden was. De
veurzitter wodde deur iederiene mit dit
vraogstok konfronteerd, d'r kwam gien
aende an. Hi'j kreeg d'r genoeg van.
Op de vo!gende vergeerdering stelde hi'j de
zaek an de odder en zee dat hi'j miende de
gevo!gen veur de onbevoegde 'predikaant'
veur zien rekinge nemen te moeten en of te
treden. Daor schrok iederiene toch we! van.
Dit was now ok weer niet de bedoe!ing van
de meerderh led van de raod. Hi'j was een
goeie veurzitter en clan dit om zoe'n
k!einighied. Hi'j hadde ok nog zegd dat hi'j et
dee in et belang van de karke en et nao!even
van de karkeraod.
Et aandere jaor hadde hij zien bi'jdrege an
de karkebe!aans ha!veerd en doe hi'j daor
op anspreuken wodde, zee hi'j dat hi'j veurig
jaor veur de karkeraod keuzen hadde en
now veur zien huusho!ing.
En daor zatten ze now mit. Waor mit? Mit
een tekot, vanze!s. Ft veurzittersgat in de
begroting.

Bert Schapeihouman

Stellingwarvers in et butenlaand (3)
Op een middag belde d'r een Nederlaanse boer op. Hi'j vreug as ik asjeblieft langeskommen
wol, want hi'j had me neudig veur zien boekholing. Kot daorop gong ik opgeruumd de kaant
van Bowmanville op. 1k geneut van et golvende laandschop en vun al gauw de boerderi'je
van Z.J. Benschop. Et zag d'r allegere goed verzorgd uut, en 1k wodde nuugd om in huus te
kommen. Zweris Jan vertelde in geuren en kleuren zien verhael over zien vertrek vanuut
Nederlaand. Hi'j was boer west in de omgeving van Gouda. In die tied moch elke emigrant
mar honderd gulden per persoon mitnemen naor Kannede. Zweris Jan hadde liekewel ere
plannen. Nao de verkope van zien boerderi'je en alle vee en mesienen gong hi'j mit zien
vrouw op zuke naor een haandeler in diamaanten in Amsterdam. Daor wodde een groot diel
van heur geld ommezet in diamaanten. D'r wodde ok een stevige buustehoolder kocht en
vrouw Benschop hadde die al gauw an, vol mit diamaanten. 'Ja,' vertelde Zweris Jan mi'j
trots, 'mien vrouw was miens aorig zwaor wodden van veuren.' Vrouw Benschop schonk thee
in en kreeg een kleur doe hi'j dat zo smaekelik vertelde. Mar om kot te gaon, zi'j weren ok mit
de boot van Rotterdam naor Halifax vertrokken.
In Kannede gongen ze al gauw mit de diamaanten naor een haandeler in Toronto om ze
omme te zetten in Kannedese dollars. Mit et geld gongen ze naor de baank in Bowmanville
en eupenden een baankrekinge mit een beheurlike stotting an kontanten. Zweris Jan en zien
twie opgruuiende zeunen reisden daornao rond in de auto om een veur heur geschikte
boerderi'je te vienen die ze kopen konnen. Ze vunnen een boerderi'je buten Bowmanville, mit
et uutzicht op Lake Ontario. Doe ze daor ienkeer zatten trok Zweris Jan mit de beide zeunen
naor de wekelikse veemark in Trenton en Belleville, en daor wodden koenen en jongvee
kocht. Zweris Jan kende zowat glen woord Engels, dat de beide jongen mossen him helpen.
Ze zatten elk an een kaant van him, en as Zweris Jan zee: 'Ja, die', dan deden de zeunen in
koor heur bod. Zweris Jan hadde de slaop goed uut, een groot inzicht en een enorme kennis
van koenen en alles wat daor mit te maeken had. As ze ankwammen op 'e mark dan leup
Zweris Jan mit zien zeunen vlak aachter him of naost him over de koemark en bekeek de
beesten grondig. De statten wodden optild, de gieren wodden betaast en de beesten
wodden soms ok nog in de bek keken. Bi'j koenen die him anstonnen, zee Zweris Jan: 'Die
moe'n we in de gaten holen.' Dat wodde dan trouw neteerd deur de jongen. Laeter, as de
verkoop gaonde was, en de pries lag Zweris Jan, dan wodde d'r flink kocht. Sommige
Kannedese boeren gniesden wel es as hi'j ok maegere scharminkels kocht. Laeter kwam de
veewaegen en wodden de dieren nettles bi'j Zweris Jan ofleverd en gongen ze et laand in. De
maegere scharminkels zaggen d'r trouwens nao zoe'n drie maonden goed en glaanzend uut,
sommigen gongen dan weeromme naor de mark en wodden mit een mooie weenst verkocht.
In de laeste twie jaor van 1940 en et begin van de vuuftiger jaoren kwammen d'r aorig wat
boeren uut Nederlaand an en die bleven dan vaeks in datzelde diel van Ontario. In de
perveensie Ontario alliend al stonnen d'r doe meer as 100.000 boerderijen leeg. Sommige
van die boerderi'jen weren slim ommekommen; et weren dan ok spotpriezen waor ze veur vot
gongen. Dat weren moole kaansen veur de Nederlaanse boeren. Om Bowmanville henne, bi'j
New Castle, tot an Lake Scugog bi'j Port Perry wodden tientallen Nederlaanse boeren

eigener van boerderi'jen en dan begon et gevecht om een ni'j leven op te bouwen. De ni'je
boeren heurden al gauw over Zweris Jan en zien grote kennis van vee, dus hi'j wodde vaeke
vraogd as hi'j heur veestaepel kopen wol. Zweris Jan dee dat en hi'j kreeg van ieder dier een
vergoeding van tien dollar. Zweris Jan het zo zeker wel veertig boeren hulpen om heur vee te
kopen. De Kannedese boeren gnezen onderhaand niet meer as Zweris Jan mit zien twie
zeunen op de veemark kwam. Ze konstateerden al gauw dat die domme Dutchman zo glad
was as een aol en hiel goed wus wat hi'j dee, ok al kende hi'j gien woord Engels. Kotomme,
Zweris Jan en zien femilie deden et biezunder goed!
Doe ik veur et eerst bi'j him kwam was de boekholing van Zweris Jan drie jaor aachter. Tot
die tied was et liekewel aorig goed bi'jholen, en nao een peer maonden konnen wi'j de
belastingpepieren opsturen naor Belleville. 1k heb doe heur systeem opzet en van die tied of
kreeg ik ien keer in de drie maonden heur boekholing te verwarken op mien kantoor in Oslet
Street in Oshawa. Zweris Jan wodde zo iene van mien plezierigste klaanten.
Een aandere femilie, een echte Friese boer mit de naeme Sam Buma, woonde dichter bi'j
New Castle, an de ere kaant van Bowmanville. Hi'j hadde, doe ik him veur et eerst trof, al een
beheurlike boerderi'je, mit drie grote zeunen en twie dochters. Buma was bliekber aorig riek
ankommen en hadde een grote en roeme boerderi'je kocht. Hi'j hadde doe ok al hiel wat vee,
mesienen en peerden, en de zeunen deden et meerste wark.
Sam was toek en dom toegelieke. Doe ik eindelik zien boeken zowat bi'jwarkt had, vreug ik
him om langs te kommen om de vraogen die ik nog had op te lossen. 1k vreug o.e. an Sam:
Hoe kan dat now, ie hadden zoveul drachtige koenen en laeter hej' mar twaelf bollen
verkocht. Hej' de ere kalver holen veur jongvee om je veestaepel op te bouwen?'
D'r misten vuuftien stoks die niet opgeven weren. En now en dan was d'r ok een maondelikse
melkofrekening van zien verkoop an de melkfebriek vot. Nao veul gesteun en geharrewar
kwam de aep uut de mouwe en gaf hi'j eindelik toe.
Hi'j vertelde vol trots: 'Och ja, dat heb ik glad vergeten om jow te vertellen. 1k heb doe en doe
$ 45.000,00 bi'j de baank liend, en dat moet ik in vuuf jaor tied weerommebetaelen.'
Mar ik zag nooit in zien pepieren dat hi'j $ 9.000,00 oflost had. Dus vreug ik deur: 'Sam, hoe
zit et now warkelik?'
Hi'j zee hiel liepe: 'Now ja, ik heb gien $ 9.000,00 ofbetaeld, mar $ 20.000,00.'
1k vreug veraldereerd: 'Mar Sam, waor komt dat geld dan weg?'
En doe pas heurde ik et hiele verhael dat hi'j zoveul stoks vee verkocht had an een aandere
Nederlaander of an een haandeler. Mit dat geld had hi'j zien baankliening mit $ 20.000,00
verminderd. 1k vertelde him dat dat echt bi'j zien inkommen opteld wodden mos, en hi'j trok
een zoer gezicht. Zo moest ik bi'j him altied trekken en scheuren veurda'k alles rond had. Hi'j
docht altied liepe te wezen, deur bi'j zokke gesprekken inienen van onderwarp te veraanderen. Hi'j perbeerde altied de zaeke te bedonderen. Doe vertelde ik him dat as de belastingkontrole kwam, hi'j misschien de bajes in gong veur zokke grappen.
Inienen was Sam dan weer hiel vroom; hi'j was ok veurzanger in de karke, moej'm weten. Zo
hulp hi'j op zundagmorgen, een half ure veurdat de dienst begon, mit et zingen leren van de
hymnals. Et was soms vreselik vermaekelik, zoas d'r dan mit et Engels ommehaspeld wodde.
Nao de dienst dromden de Friezen bi'j mekeer en praotten dan alliend mar meer Fries.
Doe ik Sam roem drie jaor kende, vreug hi'j op een keer: 'Now moej' me es vertellen, hoe dot
Walter Piersma et?'
1k zee hiel onneuzel: 'Neffens mi'j is hi'j goed gezond.'
Sam zee wat geargerd: 'Schapelhouman, dat bedoel ik niet. Walter is mit oonze ooldste
dochter trouwd, en now moej' me mar es vertellen hoe as hi'j boerkt en hoe as hi'j d'r
financieel veur staot.'

1k was hiel verbaosd, en zee: 'Luuster es goed, Sam, as le weten willen hoe et heur vergaot,
vraog him dat clan zels, uuteindelik is hi'j jow schoonzeune. Stel je veur dat Walter mi'j vreug:
"Vertel me es, hoe dot mien schoonheit et en hoe staot hi'j d'r financieel veur".'
Sam vul mi'j haostig in de rede: 'Dat maj' nooit vertellen.'
Dat 1k zee tegen Sam: 'Dan weet le now mien antwoord op jow vraoge over je schoonzeune
en zien financiële toestaand. 1k praot daor mit gieniene over, alliend mit degene die et zels
angaot. En as ie mi'j schriftelik een volmacht geven om je financiële toestaand mit een baank
of wie clan ok te bepraoten, dan doe ik dat en aanders niet.'
Hi'j was even stille, mar zee doe al gauw: '1k bin bliede daj' me dat vertellen, mar praot d'r
asjeblieft niet over mit Walter.'
1k was altied goed op mien hoede en bekeek de zaek van Sam Buma hiel nauwkeurig. Hi'j het
clan ok veur al die extra tied wet betaelen moeten, mar was altied tevreden mit et jaorlikse
risseltaot. Zien vrouw was me daankber dat 1k him toch anhul as klaant. Dat het ze me es
stiekem verteld...
Sam Biersteker kwam argens uut Zuud-Hollaand. Et was een slim zenewachtige en beweeglike man die altied haost had en himzels niet lens tied gunde om thuus een beheurlike
maoltied te eten. Hi'j had mit grote muuite en weinig geld een febriek veur cementblokken
opbouwd, en verzeup zowat in de schulden. Doe 1k zien boeken opzet en bi'jwarkt had, zee
1k: 'Biersteker, ie kommen veur een staotsliening in anmarking. 1k heb de pepieren al en dus
gaon we die invullen en de anvraoge indienen. le betaelen clan yule minder rente en ie hebben
een veul langere tied van we[ twintig jaor om je liening of te betaelen.'
Dat gebeurde, en tegere gongen we naor Toronto om de zaeke deur te praoten. Et wodde
allegere goed uutlegd en nao drie weken kreeg Biersteker bericht dat de liening goedkeurd
was. De oolde lienings wodden mitien ofbetaeld en d'r wodde een ni'je febriek bouwd. D'r
wodde dag en naacht an warkt en doe kon de perduktie van cementblokken beginnen. Heur
zeune Klaas leverde de blokken an de huzen daor kelders onder bouwd wodden. Haost ieder
huus had zoe'n ruumte onder et hiele huus waor de tank veur de eulie veur de verwaarming
ston, en laeter de verwaarmingsketel, zodat de boel niet bevriezen kon.
De perduktie wodde beheurlik opbouwd en meer as verdubbeld en nao een jaor kon d'r al
een beheurlike ofbetaeling plakvienen. D'r wodde een ni'je en gerieflike woning veur de
femilie Biersteker bouwd. Klaas richtte zien eigen zaeke mit vrachtwaegens op en leverde
veur een bepaold bedrag de cementblokken mit laedings vol tot an Toronto. Al gauw had
Klaas drie grote vrachtwaegens en leverde de hiele zommer deur tot laete in de aovend.
Jammer genoeg is Biersteker jong overleden. Hi'j het him letterlik doodwarkt in die febriek, et
was allemaol hiel zwaor wark. Hi'j eiste gewoon tevule van himzels.
De femilie Buma en Biersteker warkten, krek as hiel yule ere femilies, hadde en vreugen
weinig veur heurzels. Ze deden ok veul veur de schoelen en de karken die ze oprichtten. lene
van die deur Nederlaanders oprichtte kristelike schoelen is now len van de grootste highschoelen in Ontario. Bowmanville telt twie kristelik geriffermeerde karken, Oshawa het ok een
grote karke en in Whitby staot een Nederlaans hervormde karke. Die leup liekewel nooit zo
goed, ok al was de domenee d'rvan een biezunder vlotte persoon.
Jan de Wit en zien knappe vrouw kwammen van Rotterdam of daor uut de buurt. Doe 1k him
kennen leerde was hi'j makelaar in boerderi'jen en dat dee hi'j hiel goed. Hi'j woonde in een
gerieflik huus in New Castle. De boeren die via him een boerderi'je kochten of kocht hadden
weren altied slim tevreden over him.
Jan de Wit had liekewel een Hollaanse konkerent, een zekere Van Herwerden, 1k miende dat
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die ok van Rotterdam kwam. Van Herwerden was van hiel goeie komof en eerst zollen de
twieje saemengaon, mar Jan de Wit hadde d'r uuteindelik toch van ofzien, hi'j hadde niet
zoveul vertrouwen in Van Herwerden. Doe Van Herwerden vernam dat Jan de Wit van de
saemenwarking ofzag, wodde hi'j zo lelk as een spinne en begon een kletskampagne tegen
Jan en de vrouw. Doe was de 'aachter-de-rogge-geklets-oorlog' uutbreuken tussen die
twieje, en de femilie De Wit wodde aorig zwatmaekt deur Van Herwerden. Doe Van Herwerden mi'j een keer ansprak, nao een vergeerdering van de Dutch Credit Union, vertelde hij me,
half fluusterende, alderhaande dingen over Jan de Wit en de vrouw, die echt niet aorig meer
weren. Doe vreug ik him: Kuj' alles waj' me vertellen ok bewiezen? Waorom gaoj' dan niet
naor Jan de Wit toe en vraog him persoonlik as dat allemaole waor is.' Hi'j wodde giftig en
sund die tied weren we gien vrunden meer. Aachter mien rogge omme perbeerde hi'j
klaanten van mi'j weg te haelen, mar dat warkte averechts. Doe heb ik him schriftelik verzocht
zien mooie verhaelen mar veur him te holen, aanders zol hi'j via mien advekaot meer van me
heuren. Daornao was et inienen stille.
Jan de Wit het et al die jaoren hiel goed daon en is op 60-jaorige leeftied stopt mit warken en
gong doe zien tied vullen mit reizen over de hiele wereld.
In Pontypool in de heuvels woonden oold-Nederlaanders die tebak veur sigeretten verbouwden en ze hadden grote velden mit eerpels. Et was de femilie Van Dam mit drie grote
bedrieven, en elk bedrief had een zonuumde 'sharecropper' van Nederlaanse ofkomst veur
heur tebak. Een sharecropper is een soort 'dielbouwboer', een pat van de opbrengst staot hi'j
of an de grondeigener. De sharecroppers hier hadden een kontrakt veur 50% van de
opbrengst van de tebak, wiels de kosten van et zaod en alles wat d'r an verbunnen was veur
de eigener kwam. Buten de boerderi'je stonnen, beschut deur dennebomen, de zonuumde
dreugovends, waor de tebak nao de oogst in september in dreugd wodde. Nao et dreugen
gong de tebak naor de veiling in London of Gjait. Zoe'n veiling was ienkeer in et jaor, de tebak
wodde daor in grote vrachtwaegens naor toe brocht en wodde dan dus verkocht. Sommige
van de sharecroppers deden et hiel goed, as et haastweer mitwarkte, temeensen. Mar as et
al vroeg best vriezen gong, en de oogst bevreur veurdat die klaor was om te oogsten, dan
wodde de weenst soms hiel klein of d'r was hielemaole gien weenst.
1k kwam doe tot de ontdekking dat d'r bi'j de femilie Van Dam in et geheim een disteleerderi'je verburgen zat. Inienen keek ik op zekere dag in de loop van een geweer doe ik iene van
de zaandpaeden inreed. Doe ik liekewel vertelde wie as ik was en waorom ik daor was, moch
ik deurrieden. De gebroeders Van Dam Iachten wat, en zeden: 'Ja, wi'j moe'n ok leven.' De
disteleerderi'je dee et goed mit vaaste ofnemers tot in Toronto toe. Dat inkommen wodde
onder de post 'miscellaneous' (wisselende) inkomsten boekt. As et allegere wel opgeven
wodde as inkommen, is veur mi'j altied de vraoge bleven, mar de Van Dams zorgden altied
wel dat wi'j et hiele jaor deur goeie eerpels in huus hadden. Die wodden per 50 pond bi'j oons
thuus bezorgd. En altied zonder rekinge.
Op een goeie dag wodde ik opbeld en vraogd veur een vergeerdering van tebaksboeren en
sharecroppers. Die haast was de tebak niet verkocht, en de oogst gong et ni'je jaor in,
opsleugen in dreugloodsen. Eerst wodde d'r in die vergeerdering flink deur mekaander henne
praot. Laeter stelde ik veur om gezaemelik naor de baank te gaon en een veurschot te
vraogen op de opsleugen tebak. Dat is gebeurd en de baank van Nova-Scotia gaf heur
allegere 70% van de verwaachte opbrengst.
Doe kwam de belastingvraoge ter spraoke. Et iene jaor was d'r hielemaole gien inkommen,
d'r was een flink verlös, en dat koj' dus aenlik niet ofschrieven. Et twiede jaor weren d'r dan
twie inkommens en een grote weenst, en dan ha]' vanzels een hoge belasting over dat jaor.
Dus nao lang zwoegen en speuren in de wet en mit mitwarking van een advekaot deden de
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gezaemelike boeren een wetsveurstel om et kelinderjaor te veraanderen in een fiskaal jaor
van 1 april tot 31 meert. Daornaost wodde keken naor de meugelikhied om twie jaor te
kombineren. Et hiele wetsveurstel wodde anneumen, en mien naeme staot nog de hieltied in
et wetsveurstel van de Internal Revenue in Ontario. Et was liekewel een hiele klus en niet
ienvooldig west om dat allegere goed veur mekaander te kriegen. Deurdat et veurstel
anneumen wodde, had ik d'r inienen twaelf ni'je boekhooldklaanten bi'j. Mien kantoor telde a
gauw zes full-time mitwarkers. Et weren haost allegere emigranten die uut Nederlaand vanof
Halifax mit de trein ankwammen. 1k wodde vaeke vraogd as ik ok een ni'je mitwarker bruken
kon. 1k vreug heur dan persoonlik naor heur pepieren en arbeidsverleden. 1k hadde een soort
test opbouwd en nao een lang of een kot gesprek wodde de gegadigde wel of niet anneumen. Mit twieje d'rvan had ik goeie erverings en nao een jaor of twieje perbeerden die
beidend om zels een zaeke op te bouwen. lene verdween naor Zuud-Ontario en de ere vun
een inkommen in de omgeving van Scarborough.
1k sluut dit keer of mit Jim te vertellen dat De Ovend, mit mien eerste oflevering d'r in, percies
op mien jaordag, 4 meert, ankwam. Dat was een mooie verrassing. 1k wodde die dag 80 jaor
en vuul me beter as tien jaor leden! Tot de volgende keer.

Krummelfies
Euphonia
Oflopen 29 april prissenteerde de Stichting Bijzondere Concerten in de Steense in
Wolvege et kulturele pergramme Stellingwarfs Intermezzo mit mitwarking van de Chr.
Brassband Euphonia o.l.v. John Blanken, et a capella-koor Intermezzo en de
Stellingwarver Schrieversronte.
Tussen alle prachtige meziek deur, dreug Jeannette Roeles van Der Izzerd toepasselike gedichten veur in et Stellingwarfs. Die gedichten weren speciaol veur dit
pergramme bi'j de verschillende meziekstokken uutzocht deur Sietske Bloemhoff. Et
gong daorbi'j om gedichten van H.J. Bergveld, Lodewiek Hooghiemstra, Jouk, Jan
van Overtjonger en Stien van Anne. De ofwisseling tussen meziek en veurdracht
zorgde veur een hiel sfeervol gebeuren. Et a capella-koor Intermezzo zong alderdeegst len lied in et Stellingwarfs, dat veur disse aovend speciaol vertaeld wodde
deur Johan Veenstra.
Slim aorig was dat alle bezukers een keurig verzorgd boekien mit naor huus kregen
mit daorin alle gedichten die aovens veurdreugen binnen.
Oproep gedichten
Krek as veurgaonde jaoren wil de redaktie van Twie pond 'n stuver meensken
oproepen om een mooi Stellingwarfs gedicht te schrieven veur de jaorlikse boekekraante. Et wodt dit jaor een hiele biezundere uutgifte, want et is veur de 25e keer dat
de kraante verschient. De onderwarpen veur de gedichten bin vri'j, de redaktie maekt
een keuze uut de inzendings. Jim inzendings kun jim sturen naor de redaktie van
Twie pond 'n stuver, p.a. Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop101deberkoop of
mailen naor infostellingwarfs.nl
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Sietske Bloemhoff

Hannie Mein Keunstpries 2006
Op zaoterdag 20 meie
wodt veur de eerste keer
de Hannie Mein Keunstpries uutrikt. Omdat op
die daotum disse Ovend
al bi'j de drokkeri'Je Iigt,
kuwwe Jim over de
uutrikkinge zels niks
vertelien. Toch willen we
ommedaenken geven an
de tentoonstelling die op
diezelde dag eupend
wodt. An de drieJaorlikse
keunstpries deden disse
eerste keer 37 professionele keunsteners uut de
beide Stellingwarven mit.
Mit mekere stuurden ze
goed honderd keunstwarken op, die allegere
beoordield binnen deur
een deskundige Jury. De
juryleden weren aorig
onder de indrok van et
PrettyLadies 001, broons van Guus Hellegers.
inzunnen wark.
Et instellen van de Hannie Mein Keunstpries is veural bedoeld om wark van in de Stellingwaryen wonende keunsteners onder de andacht te brengen. De pries bestaot uut een geldbedrag
van € 2000,00, een oorkonde en een keunstobJekt van Hannie Mein (1933-2003) zels.
De tentoonstelling van o.e. schilderiJen, beeldhouwwark, keramiek, foto's en grafiek is van 20
meie tot en mit 29 Juli te zien in de Hannie Mein KeramiekgaleriJ in Home Center in Wolvege.
Een peer veurbeelden daorvan zien Jim op disse bladzieden. Een taP keunsteners is beheurlik
bekend, wiels eren dat wat minder binnen. Op de tentoonstelling is wark te zien van o.e. Guus
Heflegers, Christiaan Kuitwaard, Sigrid Hamelink, Peter Hiemstra, Anton Voorzanger, Yoke
Hagen, Marty Poorter, Nico Kamberg, Frits Stoop, Alie Jager en Martin de Jong.
De eupeningstieden van de tentoonstelling bin: maendag van 13.30- 18.00 ure, deensdag
tim zaoterdag 13.00 - 17.00 ure. Op donderdag kuJ' liekewel tot aovens 21.00 ure terechte.
In de volgende Ovend het Geke Zanen een vraoggesprek mit keunstener JeItje Baas van De
Oosterstreek. Beide vrouwluden zitten in et bestuur van de Hannie Mein Keunstpries.
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'beest', gouache, 2005 (24,5 x 34 cm) van Anton Voorzanger.
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1843 aquacyI. 2005 (120 x 230 cm) van Gert Roelofsen.
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Lily Köhler

Et zwien
De mem van een kammeraodske van mi'j hiel watjaoren leden wedevrouw wodden,
81 jaor oold en an twaelf kiender et leven
schonken - staot al twintig jaor in een
bloemekraom op 'e mark. Een vrouw mit een
hatte van goold, dat overstroomt van
diereliefde. Elke zielige poes of hond die ze
op 'e straote tegenkomt nemt ze mit naor
huus en geft him eten.
Heur leventien kabbelde rustig veerder
totdat beppe, zo zal ik heur mar numen, een
jaor leden op 'e straote een klein biggien
lopen zag. Hoe et daor kwam, wus ze niet,
mar ziélig dat hi'j was! ZO ZIELIG... dat ze et
diertien optilde en mit naor huus toe nam.
De zwarfkatten, heur elgen hond en de vri'j
rondfladderende knarriepiet aksepteerden et
varkentien as was et doodgewoon en de
hond beet him speuls in de krulstat. De
dieren hadden een protte wille mit mekeer.
Mar et is spietig... alles veraandert in dit
even, ok schattige kleine biggies. Zeker aj'
die een protte eten geven. En dat dee
beppe.
De hiele dag deur gaf ze heur roze knuffelbeest lekkere plakkies brood mit keze,
stokkies wost en saucijzebroties, want die
vun hi'j et lekkerste van allemaole.
Pinkie, zoas beppe him nuumde, gruuide as
kool. As een reuzekool, want al gauw kon hi'j
niet meer onder de stoelen deurlopen. Hi'j
stootte de kop tegen et taofelblad en leup
him klem tussen de plaantebak en de
centraole verwaarming.
Opiens zag beppe dat Pinkie gien lief roze
biggien meer was, mar een hiel vies vet
varken.
As mien kammeraodske bi'j beppe op vesite
kwam, mos ze uutkieken dat et beest heur
tasse niet an fladden beet of de tanen in
heur kuten zette.
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Mar beppe was niet van gister... ze wus
raod! Wat daenk ie, aj' in je ientien twaelf
kiender grootbrocht hebben dan was ie
zoe'n onneuzel varkentien wel even.
Beppe had een schuurtien aachterin de tuun
en daor stopte ze Pinkie in. Metrassen en
dekens wodden op 'e grond legd en Pinkie
kon net zovule uutdi'jen en knorrepotten as
hi'j zels wol.
Ziezo, dat perbleem was ok weer oplost.
Omdat beppe morgens vroeg al naor heur
bloemekraom mos gaf ze heur lieverd,
veurdat ze votgong, nog een extra krentebrotien.
Nee, bi'j beppe kwam gieniene wat te kot.
Pinkie wodde groot, groter en grootst... dik,
dikker en et dikste... en uuteindelik zó
verschrikkelike groot en dikke dat hi'j zien
ogen niet meer eupenholen kon van et vet.
Alliend nog mar deur hiéle kleine spleties
kon hi'j gemien de wereld in loeren.
Op een dag begon alderdeegst beppe et een
betien griezelig te vienen.
Bezorgd keek ze tegere mit mien kammeraodske deur et raempien van de schure
naor binnen.
Gelokkig herinnerde mien kammeraodske
heur nog een aachterneve in de femilie die
een eigen boerebedrief had. Aachter beppe
heur rogge omme belde ze him op en
vertelde et verhael. Of de aachterneve ok
een keertien mit heur mitgaon wol naor
beppe om es poolshoogte te nemen.
De aachterneve kwam.
Hi'j zag, tegere mit beppe, et zwien zwaor
hiemende en poestende in et schuurtien
liggen en zochtte diepe.
Mit een diepe stemme zee hi'j eernstig tegen
beppe: 'Beppe, ik weet et hiel zeker. Pinkie
is hier niet gelokkig.'
Beppe nikte.

1k neem Pinkie mit naor mien boerderije,
den krigt hi'j een nóg veul beter leven.
Echt waor7 vreug beppe.
Echt waor,' antwoordde de aachterneve.
Beppe vun et goed.
De volgende dag stopte dr een vrachtwaegen viak veur et schuurtien en de aachterneve laedde Pinkie in, Ft enorme beest
raosde en gong tekeer dat et een aord had,
mar de aachterneve zette deur. Doe hij
thuus was belde hij mitien de slaachter...

Freddie de Vries

Kuiertocht op 'e
Delleboersterheide

Op 12juni will ik graeg een rontien
Niet iene van de twaelf kiender het dit
vréselike verhael ooit an beppe durven te
vertellen.
Et was een goedbeweerd femiliegeheim.
Tot veurige weke.
De pleetselike kraante hadde locht van et
verhael kregen en schreef dr een halve
bladziede over vol.
Dit wodt beppe heur dood! raosde mien
kammeraodske hielendal over de toeren.
Niks an de haand. kalmeerde de aachterneve heur en schonk nog een kop starke
koffie in. 'Dit griezelverhael komt beppe nooit
te weten. Ze zee altied: Kraanten? Da's niks
veur mij. Daor staon alliend mar aekelige
dingen in...'

lopen over de Delleboersterheide.
In dit prachtige netuurgebied vaalt
altied wet wat te beleven. Hier kuj' op
de Hoorn etjubelende gezang van et
intied zeldzeme lurkien (veldteeuwerik),
hoge an de locht, nog heuren. En
alderdeegst de hiel biezundere gemaskerde bandiet (grauwe ktauwier) brudet
hier de laeste jaoren. Veerder kieken
we netuurlik naor de mooie plaanten
en vlinders en misschien reptielen die
hier nog een laeste botwark hebben.

Wie will d'r mit? De kuiertocht is op
maendagaovend en begint om
18.45 ure. Et vertrek is vanof et
parkeerplak an de Oosterwooldseweg. Graeg anmelden bi'j Freddie
de Vries, tilt. 0561-688749. Et max. tat
dietnemers is 20 personen.
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Karst Berkenbosch

Ooldemunnike in de warre (7)
'Et spul het luzen,' zegt dörpsarcheoloog
Priemsma, as hi'j mit et bestuurslid Klaas
Koopstra van de ooldhiedkaemer de aktie
deurpraot het en ze op de reboelie in et dörp
te lane kommen.
'Hoezo dat, Priemsma,' zegt Klaas, die, ok al
is hi'jzels de jongste niet meer, nog altied
diep respekt het veur de man, die zovule van
et dorp ofwet.
'Now jong,' zegt Priemsma en hi'j stikt nog
even een lekkere segare op, 'ik hebbe de
zaeke es even op 'e riege zet. Laoten we es
beginnen bi'j Geert en Mans. Ze bin homo,
mar daor za'k me veerder niet over uutlaoten. Ze doen aorig, willen een zorghuus
opzetten veur kiender, en zeggen, en now
komme ik op een teer punt, dat ze uut
Deventer votpest binnen deur die moterbende. Kiek, en dat vertrouwe ik niet.
Eerstens, wat moet zoe'n klub hielemaole
naor Ooldemunnike om daor wat deur de
tuun van die jongen tejaegen. Die hebben
daor in Deventer wel wat aanders te doen,
donkt mi'j. Trouwens, die hiele moterbende
komt hielemaole niet uut Deventer. Die
kommen, neffens mi'j, gewoon van Et Vene.
Die vri'jer van Jansje, ie weten wel de
dochter van Dirkje en Hendrik, die schient d'r
ok bi'j te zitten. Now, die woont gewoon in
Ooldeschoot en zit echt niet bi'j een
moterkluppien in Deventer. En nog wat geks.
Gepke, de vrouw van Gilles, schient Geeske
opbeld te hebben dat ze de foto's die ze
neumen het van die moterjongen vernietigen
moet. En da's vanzels hiel arg vremd. Gepke
en Gilles bin deur die toestaand rond dat
kastekot bi'j de ooldhiedkaemer toevallig ok
naor Et Vene gaon te wonen. En now kuj' je
ofvraogen wat veur belang Gepke d'r nog bi'j
het om heur zo drok te maeken over een
peer foto's van een moterkluppien uut
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Deventer.'
Klaas kikt Priemsma vol bewondering an. De
man het niet alliend de geschiedenis van et
dörp goed op 'e riege, mar wet ok hiel goed
wat d'r vandaege-de-dag in Ooldemunnike
gebeurt.
'Kiek Klaas,' Priemsma blaost nog een peer
flinke rookwolken de kaemer in, 'ik geleuve
d'r gien donder van dat die Geert en Mans
uut Deventer kommen. Toevallig kwam ik
naemelik lessendaegs mit een oold-kollega
uut Et Vene an de praot. 1k vertelde him over
de situaosie bi'j oons en hi'j wus mi] te
vertellen dat die Geert en Mans gewoon een
peer huzen veerder bi'j him in de straote
woond hadden. Ze weren zomar van de iene
op 'e aandere dag vertrokken, mar goed, dat
gebeurt wel vaeker daor in Et Vene.
Kotomme, ze zullen daor wel spul had
hebben mit een peer van die moterjongen. 1k
komme daor douk nog even op weeromme.
Kommen we bi'j Jetze en Attie en dan veural
bi'j Jetze. Die wol zo neudig in de gemienteraod, mar daor het Doeke, zo he'k me
vertellen laoten, persoonlik een stokkien
veur steuken. Now, ie weten zels ok wel, die
Doeke is echt niet aachterlik en het krek as
ikke et idee dat die Jetze veur gien meter,
nee nog veur gien centimeter deugt. Ur
gaon mi'j gewoon te yule praoties over him
deur et dörp. Ja, starker nog, ik geleuve grif
dat hi'j Attie warkelik in een dronken bujje
van de trappe gooid het. Et is toch al lange
bekend dat hi'j de hanen niet hielemaole
thuusholen kan. Hi] zopt mi'j te yule en zit
bovendat tegenwoordig wat te yule te
flikvlooien mit die ni'je barmeid, hiere. Daor
kan 'k me netuurlik wel wat bi'j veurstellen,
want et is een hups dinkien, mar ja, aj'
trouwd binnen ligt dat toch een betien
aanders, now? le kun wel naogaon dat ze

daorover ruzie had hebben.'
Klaas nikt. Hi'j gaot hielemaol op in et
verhael van Priemsma.
'Now, en wat gieniene meer wet is dat die
Jetze vroeger ok in Et Vene woonde en daor
ok een motel hadde. En, let op Klaas, zol et
ok wezen kunnen dat die Jetze misschien ok
wat mit die moterklub te maeken had het?'
Priemsa blaost now een dikke wolke rook
richting Klaas, die even mit zien haand
wappert om weer wat zicht op 'e situaosie te
kriegen.
'Kiek Klaas, ik komme nog even op die
jongen van die moterklub te lane. Aj' now
wat te verhapstokken hebben mit een peer
meensken, clan liekt et mi'j vremd daj' eerst
keurig anbellen en clan pas deur de tuun
broezen. Dat hebben ze bi'j Geert en Mans
daon, mar ok bi'j Jetze en Attie. Ze wollen
dus eerst nog even mit heur praoten. Now,
now wete ik niet yule van moterklubs of, mar
over et algemien bin dat niet zokke praoters.
Zol et ok wezen kunnen,' Priemsma kikt
Klaas daorbi'j slim deurdringend an, 'dat die
jongen van die moterklub hiele fesoenlike
jongen binnen, mar dat niet alliend Jetze,
mar ok die Geert en Mans veur gien meter
deugen?'
'Ja, mar...' staemert Klaas, die et ingewikkeld genog vint, 'Herre hadde et d'r ok niet
op staon en waoromme wol die Jetze clan
die Geert en die Mans hier vot hebben?'
'Now jonge,' zegt Priemsma, 'dat komt
misschien wel omdat die Geert en die Mans
te yule weten van Jetze. Kun ie je nog
herinneren dat d'r een vorrels jaor leden een
protte moters steulen binnen in en om Et
Vene?'
Klaas nikt.
'Now wete ik et vanzels niet zeker, mar et
kon wel es wezen dat die Geert en Mans
onder de dekmaantel van een nog op te
zetten zorghuus, een moterhaandeltien
hadden mit Jetze as de tussenpersoon die et
spul veur heur votbrocht. Jetze het ommes
ok zoe'n grote veekarre. Waor hej' zoe'n
baos karre veur neudig aj' gien inkeld stoks
vee hebben? En Jetze kennende zol et mi'j
niet verbaozen dat ze daor spul over had

hebben. Dus die het hielemaole gien belang
bi'j zok yolk vlak om 'e hoeke. Wat donkt
jow?'
'1k zol et niet weten,' zegt Klaas. De
puzelstokkies valen bi'j him nog as sni'jvlokken uut de locht. Hi'j kan et nog niet
hielemaole overzien. 'Ja, ik hebbe ok wel es
murken dat Jetze d'r bi'j naacht en ontiede
mit zien karre op uuttrok, mar daor he'k
veerder ok gien andacht an besteed. D'r bin
hier wel meer mit een karre, al moe'k
toegeven dat d'r gieniene zoe'n grote het as
Jetze.'
'Juust,' zegt Priemsma, 'en laoten wi'j now
ok nog even die verduustering van die
tienduzend gulden uut de kas van de
ooldhiedkaemer d'r bi'jhaelen. Et zal tussen
haokies wel an de ooldhied van et bestuur
liggen dat jim daor nog over guldens praoten
en niet over euro's. Mar kun ie je nog
herinneren, Klaas, dat Jetze een peer keer
een klussien daon het in die ooldhiedkaemer?'
Klaas nikt. 'Jazeker, en dat het hi'j doe
netties daon. Want hi'j kan wel wat mit de
hanen.'
'En kun ie je ok nog herinneren dat hi'j
daorveur bi'j Gilles de sleutel ophaelde?'
Verrek Priemsma,' zegt Klaas, 'ie willen toch
niet beweren dat die Jetze dat geld verduusterd het? En wi'j mar daenken dat dat
opkopertien d'r wat mit te maeken hadde.
Mar om eerlik te wezen hebben we d'r nooit
een vinger aachter kregen hoe as et now
percies in mekere zit.'
'En clan hewwe,' zegt Priemsma en hi'j drokt
zien segare uut, ok nog et tillefoontien van
Gepke. Heur zeune is een jaor of twintig en
hadde hier in Ooldemunnike al een moter. Et
zol best wezen kunnen dat die ok bi'j die
klub zit. En as moeke wi'j' vanzels niet dat je
zeune mit de pelisie in anraeking komt. Want
bi'j iene deur de tuun broezen kan vanzels
niet. Zi'j hebben al genog ellende mitmaekt
deur die verduustering. Ze willen niet nog
een keer de pelisie om 'e deure hebben. Kan
'k me hiel best veurstellen. Wat zoj' dr
trouwens van zeggen as we es even een
lekker borreltien nammen.'
"4

'Now, dat slao k niet of,' zegt Klaos. 'Hai'
trouwens nog mitkregen dat die Jansje
essendaegs een naacht onder waeter west
is? Zol die d'r misschien Ok nog wat van
ofweten?'
Priemsma haelt de schoolders op. 'Zol best
kunnen, ik wete vanzels ok niet atles.'
'Trouwens,' zegt Klaas, as hi'j zien eerste
slokkien beren burg aachter de koezen het,
'wat vienen jow, Priemsma, einliks van dat
ni'je barmaegien. Da's wel een Iekker
dinkien of niet soms.'
Beide manluden glimken en slaon et
borreltien aachterover.

Roely

Poesiealbum

Elk blattien een aorig weensien
daenk an mi'j...
ter herinnering an...

kleine maegies,
viechies mit bonte strikken
schelle stemmegies
kiepper kiompies
vrundinnen,
veur a/tied.
vergeet me niet...

dreugde bloemen verliezen kleuren
kiendertied.
niet vergeten. ver/euren.
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Sjoukje Oosterloo

De iekeboom
An de Buterweg, een betien schieve aachter
oons huus, daor wonen Rudolf en Beitske.
Heur huus is et laeste van oons dörp.
Rudolf is een beste man, heur, mar die
Beitske, daor het hi'j de hanen soms wel vol
an. Zi'j kan et Rudolf pattietoeren aorig
muuilik maeken. 't Is wat een troela, en pas
op, vertel heur niks in vertrouwen, want dan
kuj' et net zo goed in de kraante zetten. le
kun heur soms op 'e fiets integen kommen,
dan dot ze krek as zicht ze jow niet. Wiels ze
een ere keer, as ze bi'j je veur de glaezen
daele fietst, ze heur aarm haost uut et lid
zwaait, as zol ze naor Amerike gaon. 't Is
mar krek hoe as de musse heur staot, om et
zo mar es te zeggen.
De laeste tied vunnen wi'j wel dat Beitske
heur wat vremd gedreug.
Dr staot daor bi'j heur aachter op 'e tuun
een mooie, grote iekeboom. Zoemers kuj'
daor lekker onder in 't schaad zitten, mar et
naodeel is, hi'j nemt een protte zunne vot
veur Rudolf zien gruuntetunegien.
Om now weer even op Beitske weeromme te
kommen, zi'j ston daor algedurig een posien
tegen die boom an, wi'j konnen dat krek zien
deur oonze keukenrute. Bi'jtieden drokte ze
heur oor d'r stief tegenan. 'k Dochte bi'j
mezels, as et d'r op weert kan ze nog wel es
an die boom vaastegruuien. Mien man was
van gedaachten dat et wel weer ien of
aandere nuvere anslag van Beitske wezen
zol. Alledaegs is zoks niet, is 't niet zo. Tot
op een morgen, wi'j zatten krek an een
bakkien koffie, daor komt Rudolf mit
opsteu ken zeilen en een gezichte as een
donderwolke bi'j oons et hiem op. Hi'j ston
zonder yolk te roepen inienen bi'j oons veur
de taofel.
Wat doch ie buurman, ik breek d'r es
evenpies uut en hael een bakkien bi'j de

buren?' perbeerde ik him uut de tente te
lokken.
'Och meensken, hool toch op, schuddekopte Rudolf. 'k Heb spul mit Beitske.'
'Oei, da's niet zo mooi,' zee ik, wiels ik him
een bakkien troost injutte. '1k dochte datjim
et tegere altied wel aorig iens weren.'
Rudolf slokte de hiete koffie zo deur, kuj'
begriepen hoe veraldereerd as die man was.
'Now, disse keer biwwe et lang niet mit
mekeer iens,' begon Rudolf zien verhael.
'Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig
ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit
de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid
wodden van zoe'n vrouwludekraante, de
Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die
kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al
mennig keer in ommeneusd. Aj' lezen wat
daor wel niet veur mallighied in staot, daor
staoj' reer van te kieken. Ze daen ken dat ze
ewig jong blieven, die vrouwluden, en alle
reenfels mar votsmeren kunnen. Dat zi'j now
niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him
doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die
smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel
et verkeerde yak keuzen. 1k dochte, vot mar,
as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot
heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een
posien rustig. Ze nemt alles wat daor in
schreven wodt ok nog veur waor an. Och,
wat kun vrouwluden dan toch dom wezen.'
'Hum, hum,' kochelde ik es.
'Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik,'
gong Rudolf wieder. 'Mar die Beitske van
mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop
ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die
Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten
mag, staon over preenses Irene, ie weten
wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die
Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie
mit bomen praoten, daj' daor oe zo rustig
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van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' at je
perbtemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze
praot in huus kwaotik meer tegen me. Attes
wodt now mit die ootde iekeboom bepraot,
die as bi'j oons aachter op 'e tuun staot. Et
tocht heur zo op, zegt ze.'
Et begon mi'j now ok wat te daegen,
daoromme ston Beitske dus de hiettied en
iewig mit et oor tegen die boom.
1k kan aanders niet zeggen dat d'r zo yule
an Beitske verbetert,' gaot Rudolf veerder
mit zien verhaet. 'Ze wodt mit de dag stiller
en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied
tiggen, wat donktjim?'
'Da's een muuitike vraoge, Rudolf,' miende
ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de
ptooi te holen.
Veur mi'j is 't gien muuilike vraoge meer,'
braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de
hakbiele.'
De hakbiele?' reupen mien man en ik
onneuzel.
1k zag at alderhaande bloederige tenielen
veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch
niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog.
'Ja zeker, ik zet de hakbiete in die boom en
kap dat ding d'r of, clan he'k d'r wet drie keer
wille van. Votdaotik at van et ommekappen
van de boom zonder vergunning. In 't twiede

plak krieg ik weer wat meer anspraok van
Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as
klap op de vuurpietke, hewwe d'r straks
tekkere waarmte van, as de ootde iek
knappert in de eupen heerd.'
Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j.
1k help je hopen datjow perblemen daor mit
uut de wereld binnen,' weenskte ik Rudolf
toe. 'le hebben douk eerst nog wet wark om
die boom in een stokmennig tathootties toe
te maeken, hej' daor wet an docht?'
'Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar
weer es wat in heur gewone doen raekt,' zee
Rudolf, en zien gezichte begon getokkig
weer wat op te ktaoren.
Veurzichtig perbeerde ik: Lichtkaans kuj'
Beitske bi'jgtieks et idee an de haand doen
om veur die Kruusbeibette te bedaanken en
daorveur in de plak een puzetbtad te
nemen? le taoten jow huwelik toch niet naor
de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?'
'Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog
mar een bakkien nemen op de goeie
oftoop?'
Doe hi'j evenpies taeter weer naor zien
eigen gerechtighied stapte, was 't een hiete
aandere Rudolf.

Krummelfien
Stellingwarf Cantate
Op 26 meert wodde in Et Vene flog een keertien de Stellingwarf Cafltate
opvoerd deur et Anbokoor 'Zingen geeft moed' uut Wolvege, tegere mit
Johan Veenstra. Et koor, mit as dirigent Jan Brens, had Ok now weer hiel
yule sukses. Mar Iiefst tussen de twie- en driehonderd meensken geneuten
van een prachtig optreden in de roomse karke!

AI
'

Lam mert Tiesinga

Raevenswoold
1.
Al/es kwam a/tied weeromme. De wiend

4.
Kwam now mar snij, kwam ieze/ om de takken

gong naor et zuden en dri'jde naor

toe to dekken. Dit is een lange haast, een winter

't noorden en aldeur dri'jende

die gien winter is. Et vene /igt tiedloos, as het et

nam de wiend heur loop. Mien eerde
was et woo/d. waor 1k was as kiend

al/es overleefd. Hoe et gruuide uut waeter, dreuge
wodde en braande. hoe in et vuur de adders

tussen de hoge bomen, de kri'jen,

kronkelden. Zi'j komt dichte bi'j mien huud, hoo/t

de raeven. Mit zoveu/ /even kwam

mien gezicht in heurzwatte hanen. leje bin

de wiend, mit zoveu/ geur en zoveul b/aeren.
2.
De kri'jen bin b/even, de raeven bin
v/ocht. Et woold stikt zien kaele
takken uut. In dit laancischop speult
mien kiend. Ze waarmt heur bij et hoo/tvuur,
heur hanen vo/en heur om een stok,
zwat van eerde, gaon dan Ian gzem
dour et haor en tekenen heur gezicht.

3.
Ze zegt, et is haast. Ze zegt dat et
de regen is. Ze waskt heur hanen, schi/dert

de kri'je. Kom v/leg!
5.
Wat schoelt onder heur huud? Wat is et token
op heur gezicht? Et woold is zwaor van
de /ocht, de takken hangen, spiegelen heur
in et donkere waeter. Mar zi'j lacht in die spiegel,
maekt heur op veur et lochtfeest. Ze zwaait
mit heur staf. Een kri'je krast, v/igt op een takke.
De wiend dri'jt, d'r is vuur, d'r is /ocht.
6.
Dan komt einde/ik in grote vlokken et wit
van de sni'j. /kjuich mit de bomen en

heur gezicht. Uut et waeter kroemen heur

v/ieg. 1k vuul nog mien heufd, hoe zwaor

de bomen, hoge rikken de krunen naor de

drokte de locht, hoe /icht gao ik now over et

grieze Iocht.
Dit woold van kri 'jen en spechten, hoe geduldig
strekt et him uut naor akkers en veen, dreegt et
oons.
1k heur de wiend, traoge vaalt de regen, mar zi'j

woold,
et vene, de akkers, et grOs. 1k dri'j mit de wiend
naor et noorden en kom dae/e in de stad.
Kraah-aah, kraaah, kiend, ik bin de kri'je
die krast, ik roep et woold uut over de straoten,

k/eurt heur gezicht naor een aander getiede.
roep a//e roeken en raeven weeromme.
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W.H. de Vries - historikus '401'45

De oorlog in de Stellingwarven - 57 We gaon weer wieder mit et verhael van
Klaas Waslander. Hij wodde mit een hiele
hoop aanderen (waoronder ok no gal wat
Stellingwarvers) op 17 november 1944 in de
Noordoostpoolder deur de Duutsers oppakt
en naor Duutslaand traansperteerd.
29 december 1944
'Ze hebben oons van naacht in een kezerne
drokt in Oldenburg en ze hebben oons de
tiedinge daon dat we een uniform kriegen en
dat we een soldaote-opleiding kriegen. Wi'j
bin mit ongeveer 600 man verdield over twie
gebouwen en we zitten mit zeuven man
(allemaol bekenden) op dezelde kaemer.
We moe'n d'r mar vanuut gaon, dat we nag
lange niet naor huus kunnen.
31 december
Krek op ooldejaorsdag hebben ze oons
zoveer kregen dat wi'j et pakkien antrokken
hebben en oons persoonsbewies wodde
inneumen. De verzorging is zonder meer
slecht. Dunne soep en slechte eerpels. Drie
keer in de weke kriegen we bri'j, mar die is
zo beroerde min dat mien maege die niet
verdreegt. Veerder 500 gram broad mit een
betien wost of keze en margerine en
sigeretten en die verruil ik tegen broad.
15jannewaori 1945
Een brief naor huus toestuurd en now mar
ofwaachten as die overkomt. De Ober
Luitenant Kock het een rede veur oons
hullen, want we moe'n een haandtekening
plaetsen en dat willen we niet. Zien woorden
liegen d'r niet omme. 'Wie niet veur oons is,
is tegen oons en die tegen oons is wodt
vernietigd.' En wi'j hebben et recht van de
starkste. We kriegen theorie over de
karrebijn en et lochtofweergeschut en Ok
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moe'n we exerceren, mar dat gaot niet best,
want we willen dat hielemaole niet. Ok de
theorie in et herkennen van vliegtugen wodt
oons bi'jbrocht, mar dat gaot treurig. 1k
hebbe d'r niks van leerd. Kolen bin d'r
hielemaole niet, dat oonze kaemers bin
stienkoold. Ok in de loads tiedens de theorie
staon wi'j te verkleumen. Bij de oefenings is
et vaeke liggen in de madder of in de sni'j as
straf, dat ik bin zwaor verkolen en heb
vanwegens et hoesten een tiedlang de
dienst niet doen kund. Vaeke, as wi'j aovens
krek op bedde binnen, moe'n we d'r weer of,
vanwegens et Iochtalaarm, en de schoelkelder in. Ok et in odder holen van de kaemer
moet zo en niet aanders en vaeke zuken ze
kienderachtige kleinigheden. Over et
algemien gaot et oons aorig goed, alhoewel
we veur straf soms op de kaasten zitten
gaon moeten te zingen. Wi'j maeken d'r zels
Ok wel es een lollegien van. Hier kommen Ok
Hongaarse jongen en dan is d'r Ok nag een
blok mit maegies. De opleiding bestaot
heufdzaekelik uut et bed ienen van de
Iochtofweerkenonnen en dat numen ze hier
'Flak' (Flieger abwehr kanone, De Vries). De
jongere jongen won hier over et algemien
deur de Duutsers treiterd mar wi'j hebben
daor niet zo yule hinder van, omdat wi'j
allemaole oolder binnen. Op een zaoterdagaovend bin we onder toezicht de stad in west
en we mochten in een hotel wat eten zonder
ban en dronken Duuts bier. We zien hier
Hollaanse schippen liggen veur de Ioswal.
Tot nag toe is in Oldenburg nag gien
bomberdement west, Ok al is et toch wel een
belangrieke stad. We bin Ok naor een
berakkekaamp west veur ontluzing, want
luzen hej' hier zomar. De kieren bin mit hiete
Iocht zuver maekt en wi'j mochten oons
doesen. Die zokke dierties bi'j heur hebben

won kaelscheerd.
14 feberwaori 1945
Wi'j moe'n oonze spullegies weer inpakken
en kriegen ok oonze in beslagneumen
eigendommen weeromme. Mit alle 600 man
gaon we de trein in naor een aander plak.
We brengen iene naacht in Lühne deur,
omdat daor glen trein veur veerder vervoer
is. Et vaalt oons op, dat hier een hiele hoop
Duuts vliegtuugmateriaol, dat allemaol tetaol
kepot is, mit wagonlaedings vol op et spoor
staot.
16 feberwaori
De locht is vol mit Amerikaanse vliegtugen,
dat tiedens de tocht naor et stesjon moe'n
we twie keer dekking zuken. Vlakbi'j, op
zoe'n 500 meter van oons of, is een anval op
de spoorlijn west.
19 feberwaori
Van LUhne gaon we over Hannover naor
Minden. De stad Hannover is deur et
bomberderen hielemaole kepot, mar Minden
is nog aorig hiel. Een pat van de ploeg is hier
bleven, mar de aanderen waor 1k ok bi'j was,
bin via Kassel naor Wrexen gaon. Kassel is
haost niks meer van over. Wat een puunhoop. We hebben een kaemer in Wrexen
kregen waor gelokkig al mien oolde
kammeraoden ok binnen en wat belangriek
is, et is vlakbi'j de keuken.
28 feberwaori
De verjaordag van mien vrouw, en 1k hoop
dat thuus alles goed is. We hebben et hier
aorig beter as in de kezerne. We kriegen hier
theorie in et bedienen van een solo (dubbelloops) ofweerkenon, dat op een wagon
bouwd is. Ok moe'n we puunrumen in
Scherfede, waor bommen valen binnen. Ze
weren bedoeld veur een spoorbrogge, mar
dat lokte niet. Bi'j et puunrumen vienen wi'j
nog wel es wat, zoas weckflessen mit vleis
en vet, draank en ok brood. Dat verdielen we
onder mekeer. Soms meugen we onder
geleide aovens een aentien te kuieren en
clan gaon we de boer op om et len en aander

te ruilen tegen brood, spek of aandere
vettighied. De omgeving is hier prachtig mit
bargen en daelen en stiengroeven.
5 meert
De officier komt op 'e kaemer en vragt welke
vier manluden bi'j mekeer blieven willen.
Diekstra, De Heij, Kooi en ikke geven oons
op en hadden we dat mar nooit daon. We
moe'n mit 'n vieren naor Scherfede om daor
een op een wagon plaetst stok lochtofweer
te bedienen. We zitten hier lillik mit, want dat
willen we hielemaole niet. Gieniene van
oons het (op een betien theorie nao)
verstaand van zoe'n ding, dat wi'j maeken
dr niks van. Butendat, veur de Duutsers
strieden willen we hielemaole niet, mar et
geft allemaole niks, Kooi en ik kommen op
de iene wagon en de aandere beide gaon
naor een aandere ofdieling. Op de wagon
staot een dikke betonnen ringe, van omtrent
1.40 meter en een dikte van 20 cm. Daor
staot op een voetstok een vierloops licht stok
lochtofweer in mit grenaten van 20 mm en is
hielendal automatisch. Aachter op de wagon
staot ok nog een zwaore betonnen munitiebunker. Een Duutse onderofficier het de
leiding. We moe'n op 'e trein zels oons
pottien koken mit behulp van een kachel op
een aandere wagon. Oonze rantsoenen bin
alweer verleegd, mar wi'j orgeniseren zels
wel wat. Kooi en ik hebben haost niks te
doen; wat poetsen, eerpelschellen en
braandhoolt maeken.
7 meert 1945
Wi'j wo'n mit drie wagons aachter een
munitietrein haokt en ze zeggen dat we naor
et front gaon. In Brilonwald bin we van de
trein gaon, want dr gaot een fermaosie
bommewarpers over die lochtkoegels
uutgooien. De Duutsers lopen as haezen!
10 meert
In Swerte moet de trein waachten. Hier
vlochten we verscheiden keer et veld in,
deurdat bommewarpers de trein anvalen. De
trein het glen schae. 1k hebbe zels een wond
an een bien, omdat ik tiedens de vlocht
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stroffelde over de spoorrails.
14 meert

Bi'j Altena beschieten ze oons veur et
eerst. 1k zie et vuur uut de vliegtugen
kommen, en de vierling op de wagon
het ok nog scheuten De koegels uut et
vliegtuug vliegen 15 m van oons of in 't
zaand.
18 meert
We kommen mit de trein in Bruckmuhle
an. Ft stesjon van Osberghausen, waor
we deur kommen, Iigt hielemaole plat.
19 meert
Een braandbom vaalt 40 m van oons of
in de baarm en de fosfor komt op een
huus en een hede terechte en vligt
drekt in de braand. Kooi en 1k blussen
de braand, wat niet mitvaalt, omdat dat
spul haost niet te blussen is. Dezelde
dag valen d'r twie bommen op 30 m
van oons of op de wissel. Kooi vertelt
dat hi'j ze ankommen zag en hi'j docht
dat dat et aende veur oons beiden was.
1k leut mi'j aachter de betonnen ring
valen veur dekking. De zwaore wissel
is ofbreu ken en over de kop sleugen.
De bommetrechter is 5 m diepe en van
boven 7 a 8 m bried en de basaltblokken
bin over oons henne vleugen. Wi'j
kommen d'r mit wat modder en de schrik
goed of. Een waegen mit munitie is
opbraand en d'r staon nog meer, dat ze
zullen nog wel een keer weer kommen.

In zien verhael vertelt Klaas dat op de wagon een vierling
Iochtdoelkenon ston, mit vier lopen en een ka/iber van 20 mm.
lene drok op de pedaal en d'r kommen in iene roffel aachter
mekeer 80 grenaten uut de vier lopen.

21 meert 1945
Vanwegens et geveer veur de burgers bin
wi'j op heur verzuuk bij et stesjon votreden
en we staon now buten et dörp tegen een
barg en bin camoufleerd. Dr bin alweer een
peer munitiewaegens in vlam men opgaon.
Dikke rookwolken gaon naor boven en
iederkeer heur ie explosies en de ruten in et
dörp kotten al aorig in,
25 meert
Et is zundag. Kooi en ik zitten in oons
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onderkom men te broodeten, as d'r weer
vliegtugen naor beneden kommen die oons
beschieten. Een koegel gaot deur de
klerekaaste en dwas deur de spiegel en
raekt een dikke glaezen askebak en blift op
25 cm van mien rechterhaand in de taofel
stikken. Et gruus van de askebak krieg ik in
et gezicht, mar gelokkig niet in de ogen. Kooi
lat him op de vloer valen en laeter bliekt, dat
hi'j een splinter in et bovenbien het. Wi'j
vlochten naor buten en gaon onder de
wagon liggen. Mien gezicht bloedet aorig.
Oonze kok waskt mij laeter et gezicht en
haelt d'r vri'j wat glassplinters uut. Mit Kooi
zien bien gaot et minder goed en et wodt

hielemaol stief. Hij daenkt dat hi'j morgen
niet meer lopen kan. Die beide born men
weren veur oons bestemd, mar ze kwammen op de barg terechte. D'r bin acht
koegels deur oonze kaemer gaon en ok
dwas deur mien bedde. Van de kachel was
ok een stok of scheuten.
26 meert
Kooi en ik bin vandaege naor et hospitaol
west veur zien bien, mar ze kun dr niks an
doen. Volgens de zuster bin alle instermen
ten stokkend en ze kun ok niet meer maekt
wodden. Op oonze weerommereize is d'r
weer lochtalaarm. Intied dat wi'j naor et
hospitaol weren, hebben de vliegtugen funk
thuushullen op et stesjon van Osberghausen. Wi'j zien de wagons rechtoveraende
staon en de spoorrails liggen kriskras
deurmekeer. Et iene ofweerkenon had nog
even scheuten mar kon niks uutrichten, want
de lene loop is kroem.
27 meert 1945
Vanaovend vertrekken wij naor Dieringhausen.
28 meert
Hier is hiele yule bomberdeerd en alles is
flink beschaedigd. lene born is dwas deur de
spoorbaene gaon en kwam in een tunnel
terechte onder de spoorbaene. Hier staon
een hiele hoop kepotte spoorwagons,'

Roely

Krobbegien
Straolende ogles, bliede lach,
dribbelmans op onderzuuk.
hieltied nije din gegies.
deurties eupen, laegies los.

Heven vinger. Oho, nee, flee.
verwietende ogles, sneu snutien
knoesien in de mond.
zocht weer ni'jaeventuur.

Vint de beer, aarmpies knellen
knuffeltuties, bra bbelt b/led'.
rooie wangles, grote gaep
mu speuld, beddegaonstied.

Ogles dichte, montien eupen
voesies naost et heufd

De volgende keer gaon we wieder mit Klaas
zien verhael.

bellegies blaozen, Iekker slaopen.

Evenpies rust.
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Sietske Bloemhoff

Et Kroontien

0
'~.d M

Op vridag 12 mete verscheen in ukkespeulplak 'Boemeltje' in Makkinge de eerste Ste/lingwaiver ed/ste van 'Tomke'. Tomke is de naeme van een Iesbevodder/ngspergramme veur
peuters in Frieslaand, dat in een saemenwark/ngsverbaand deur een tal /nstell/ngs orgen/seerd wodt. Et projekt bestaot uut de jaorlikse Fr/ese veurleesweke in mete mit et n/ye Tomkeboekien, tlllevis/euutzend/ngs waorvan d'r ok een tal op videobaand versch/enen en een
Tomke-symposium. De koörd/naosie van et hiele projekt is alt/ed in hanen van S/ets Ypenga
(B/ebeltheekserv/ce F,yslân) en A//an Akkermans 'Afck). Dit jaor versch/ent et Fr/estaelige
Tomke-boekien veur de t/ende keer. De /aestejaoren wodden d'r veur et boekien ok alt/ed ten
of twie stokkies in et Ste/I/n gwarfs vertaeld. Dat wodt deur de Schrieversronte vanzels slim
wardeerd, omdat d'r veur de peuterties in oonze omgev/ng now /enkeer nog niet zo yule in et
Ste//in gwarfs is. Et leek de uutgevers van Tomke slim aor/g toe om d/tjaor, vanwegens et
jub/leum, et Tomke-boekien ok een keer hielemaole in et Ste/I/n gwarfs te pr/ssenteren. Dat d'r
wodde beld mit de vraoge hoe we dat vienen zollen, en as we daorbif he/pen konnen. Now,
we vunnen et vanzels een pracht/g plan en wollen graeg he/pen mit et vertaelen! Een h/ele
plez/erige saemenwark/ng kwam op gang, mit as risseltaot dat we oflopen 12 mete de eerste
exemplaoren van et boekien op een feestel/ke wieze uutrikken konnen.
Mar wat en w/e is Tomke? Tomke is eenjoong/en dat mit et hontien Romke en Kornelia de
kangeroe een protte aeventuren beleeft. De verhaelt/es over die drieje bin alle keren h/el
ansprekend veur de lee ftiedsgroep waor ze veur bedoeld b/nnen. De aeventuren liggen
d/chte b/f de belevingswereld van kle/ne kiender. Best wel es een betien spannend, en best
wel es een bet/en ondeugend. De Tomke-verhaelt/es won meerstal schreven deur R/emkje
P/tstra of Auck Peanstra. Dr staon ok alt/ed prachtige, kleurige /llestraos/es b/f van Karin
Po/esz of Luuk Klazenga. Mar in de boekies staot meer. Dr staon ok kle/ne 1/eties in,
opzegvass/es, anw/esspelleg/es en kleurplaet/es. Elke keer weer is et een pracht/ge uutg/fte,
daorom bin we d'r oe zo w/es mit dat Tomke, Romke en Kornelia now ok et Ste//in gwarfs goed
beheersen.
Van et Stell/ngwarver Tomke-boekien bin 2000 exemplaoren drokt, alle ukken in de Stell/ngwarven kriegen et boekien ommenocht. Et boekien is ok te kr/egen b/f de Stell/ngwarver
Schrieversronte. len van de verhaelties kunj/m now mit/en lezen, et is et verhaelt/en Bloempies veur beppe. Et wodde schreven deurAuck Peanstra, de illestraosie /5 van Luuk Klazenga.
-

BLOEMPIES VEUR BEPPE
Tomke is an 't bloempieszuken.
'Wi'j kun wel wat bloemen naor de paken en
beppen brengen,' bedaenkt hi'j.
'De paken en beppen?' zegt Romke. 'Waor
wonen die?'
'In een hiel groot huus,' zegt Tomke.
Tomke zocht een mooie bos bloemen bi'j

W.

-

mekeer.
Rooie bloemen, gele en oranje bloemen.
Dan lopen ze naor et pake- en beppehuus toe.
Tomke lopt staorig, de bloemen moe'n niet
valen.
De deure zit dichte. 'Wi'j kun d'r niet in,' zegt
Romke.
'Kiek, daor zit een belle,' zegt Tomke.
'Kun ie d'r mitje potien bi'j, Romke?'

Illestraosie: Luuk Kiazenga.
Romke gaot op de aachterpoties staon.
Hi'j kan dr krek bi'j. Tring!!!
Tomke en Romke waachten.
Deur een rutien zien ze een man ankommen.
De deure gaot eupen.
'Zo jongkerel,' zegt hi'j. 'Zeg et es.
'1k heb bloempies veur de paken en beppen
opzocht.'
'Now, dat is aorig,' zegt de man.
'Kom dr mar in, ze zitten krek te koffiedrinken.'
Tomke en Romke zullen deur de deure
stappen.
Mar dan zegt de man: 'Wat zal dat?
Wi'j willen hier glen honnen hebben, heur!'
'Hen?' blaft Romke. '1k mag d'r niet in,

Tomke!'
Tomke zegt: 'Mar Romke is een hiele lieve
hond.'
'Nee,' zegt de man, 'gien beesten in dit
gebouw.'
'Wat moet ik now doen, Tomke?' goelt
Romke.
'Now, ie moe'n hier mar bi'j de deure
waachten.
1k kom gauw weeromme.'
Romke gaot veur et raem staon. Daor is
Tomke.
Tomke geft de bloemen an een beppe.
En die geft him... een koekien!!!
'0! Tomke krigt wat Iekkers en ik niet!' ropt
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Romke lelk.
Dan gaot de deure weer eupen.
Dr komt een beppe mit een karregien an.
Een rotlator.
Ze zegt: 'Hee Romke! 0, meug ie d'r niet in?
Kom mar, ie meugen wel bi'j mi'j op 'e
rollator.'
Beppe dot heur vessien over him henne, zo
zicht de man him niet.
Dan lopt beppe de gang deur.
Ze kommen in een grote zaet.
Romke rokt koffie en... KOEKIES!
Een pake ropt: 'Hee, Romke! Wit ie een
koekien hebben?'
Romke draeft naor de pake toe.
Hi'j hapt et koekien gauw op.
Dan ropt een beppe:
'Wat een lief hontien. Kom mar, dan krieg ie
ok een koekien van mi'j.'
Alle paken en beppen willen him een
koekien geven.
En Romke et ze allegere op.
Op et Iaest is hi'j zo zat, de boek dot him d'r
zeer van.
Auck Peanstra

NQ

Krummelties
Eu pen stat
De Eu pen Stalin Berkoop wodt van
t jaor veur de 35e keer holen en is
van zaoterdag 29 juli tot en mit
zundag 27 augustus. Veertig
keunsteners laoten heur wark zien
op tat van plakken in et dorp; in een
peerdestal, de karke, de bos, in
tunen, mar vanzels ok in et gebouw
van de Schrieversronte. Et thema
van de Eu pen Stat is dit jaor Wat et
tocht dot.
Hulpe
De laeste tied zit d'r nogat es wat
meer in Jim Ovend-kevot as alliend
et tiedschrift zets. An et begin van
et jaor was dat Studentehaever,
een soort van extra-Ovend. In april
zat et Jaorverslag d'r bi'j, de
uutneudiging veur de Jaorvergeerdering en de accept-giro. Disse
keer vienen Jim d'r een inschriefformetier veur de twiejaorlikse
kulturele busreize bi'j in en een
uutneudiging veur de prissentaosie van de ni'jste roman van Johan
Veenstra. Et is altied een hiete ktus
om altes verzendktaor te kriegen,
vandaor dawwe de hutpe nogal es
vraogen van vri'jwiltigers. De laeste
tied hebben we vaeke hulpe van
Roety Bakker uut Makkinge en Jan
en AafJe Punter van Oosterwootde.
WI'J, mar ok et passen let op et
kantoor, stellen dat butengewoon
op pries en willen heur dat ok op
dit ptak even weten Iaoten! (Red.)

Annie Dedden-Koers

Da't vien 1k now een mool boek!
1k kreeg net as mien veurgangers een
tillefoontien van redaktielid Koosje, mit de
vraoge een stokkien te schrieven over mien
mooiste boek. Now wust ik d'r al wat vanof
dat ze me bellen zol, dat hiel verbaosd zak
wel niet reageerd hebben. le moen now
ienkeer altied op je woorden passen. Vertel
ie iene enthousiast over de dikke pille die aj'
an 't lezen binnen, dat et boek zoe'n indrok
op je maekt, en clan strikken ze je via via
veur disse rebriek. 't Had nog niet zoe'n
haost, zee Koosje, as ze et an et aende van
de maond mar in heur bezit hadde. Oat komt
wel klaor, tied zat, docht ik doe nog. Vul me
dat even of. De deadline bleek inienen al
veur mien Blesdiekiger deure te staon en ik
hadde nog gien letter op pepier. Dus mar
even een geruststellend tillefoontien naor De
Rizzerd, dat et wel veur mekere kommen
zol. Mar praoties vullen gien gatties. Hoog
tied om in de penne te klimmen. Mien
schrieversaspiraosies gaon niet veerder as
een keer een verslag, en een uutneudiging
veur een reisien van de Vrouwen van Nu.
Sund twie jaor doe 'k mien best een
positieve bidrege te leveren an de Stellingwarver Spreukekelinder. Veur de kelinder
van 2007 hewwe een peer mooie kuiers op
pepier zet, 1k nuum now mitien et mooiste
gedielte van mien wark daorveur op. Mar ja,
de medallie het altied twie kaanten.
Waor en wanneer ontstaot je liefde veur
lezen? Al jong, want op de legere schoele
las ik al een protte boekies. Oat oonze
oolden oons veurlazzen, staot me niet veur
de geest. Mien moeder las wel hiel graeg,
boeken en veural biezundere stokken uut de
kraante. Tot an heur overlieden toe het ze
dat daon. Ok weet 1k nog dat mien moeder
d'r een appatte men iere van lezen op nao
hul. Ze blaederde et boek eerst hielendal

deur, las een hap en een snap, zodat ze de
inhoold al grotendiels wust en begon clan te
lezen. Disse gewoonte hek hiel bewust niet
overneumen. 1k viene d'r niks an as de
ofloop al bekend is, alle spanning is dan vot.
Op de legere schoele hadden we meester
Hettema, die as hiel gezellig veurlezen kon.
As we oons netties gedreugen kwam De
Kameleon te veurschien mit de aeventuren
van Hielke en Sietze Klinkhamer. Daor
geneuten we slim van. Op de ULO in
Wolvege paste ok juffer Bokma die taktiek
toe. Weren we rustig, wat niet mitvul mit een
koppeltien tieners van vrouwelike kunne,
clan las oonze juffer tiedens de haandwarkles veur uut Bab West. Een mooi boek, vun
ik doedertieden. Een echt maegiesboek,
staot me zo bi'j. Jongesboeken hadden
trouwens meer mien belangstelling, bi'jglieks
Arendsoog, oorlogsboeken, zoas de trilogie
van Anne de Vries, De Iaars op de nek van
Maurits Dekker.
De Twiede Wereldoorlog het altied mien
belangstelling had, en omdat we de
herdaenkings van april en meie krek had
hebben, wo'k even wat meer boeken over
dat onderwarp numen. Een tal schrievers uut
oonze regio het heur daor slimme veur inzet.
As eerste nuum ik W.H. de Vries, mit een
niet te stuiten drang om alles veur et
naogeslacht vaaste te leggen. Van zien
haand is et boek De regio tijdens de Tweede
Wereldoor/og verschenen. Zien vaaste
rebriek in De Ovend De oor/og in de
Ste//in gwarven is de zesenvuuftigste
oflevering passeerd. 1k nuum hier ok De
bevrijding is eenjaartal geworden van
Lou rens Looijenga. Veerder de uutgifte van
de gemiente Stellingwarf-Westaende, in
saemenwarking mit de Stellingwarver
Schrieversronte, mit de titel Opdat w,/ nooit

29

vergeten, saemensteld deur Jan de Vries. In
dat boek hebben meensken uut et verzet
heur erverings op pepier zet. Dit boek wodt
op de basisschoelen ok bruukt bi'j et yak
Hiemkunde. Bij oons thuus lag in een
speciaol kissien, mit sleutel, et boekien Nazi
He!, mit verschrikkelike foto's van de
konsentraosiekaampen Bergen-Belsen en
Buchenwald. De foto's geven zoe'n warkelik
beeld weer van de ontberings van de
slaachtoffers, dat wi'j mochten dit boek as
kiender nooit allienig inkieken. Dan wodtje
wel hiel dudelik hoe belangriek vri'jhied is.
Dr bin deur de jaoren henne hiel yule mooie
boeken west die me op verschillende
vlakken raekt hebben. Zo moch ik bi'jveurbeeld graeg boeken van Heinz G. Konsalik
lezen, en Gejaagd door de wind van
Margaret Mitchell. Laeter gong ie naor de
bioskoop om et boek op et witte doek te
bekieken. Dan klopte d'r in jow ogen niks
van, ieder lest een boek now ienkeer op zien
eigen meniere.
Net zoas bi'j de meerste kiender, daenk ik, et
geval is, is je eerste stap op et literaire vlak
et lezen van strips, belonnegies mit letters,
dat lest ommes vlogge. BuIIetje en Bonestaak in de Varagids las 1k bi'j mien Opa en
Opoe. De Donald Duck he'k ok kepotlezen.
Ruzie hadden we d'r soms omme, al zol de
aander alles d'r uut lezen.
Sund oflopen winter gao 'k weer riegelmaotig naor de bieb. Jaoren bin 'k alliend mar
sponser west. De leespottefullie kwam deur
de deure, dat is wel bried leesvoer, dan koj',
mien ie, an een boek haost niet toe. Daor is
now veraandering in kom men.
Et boek dat as zovule indrok op mi'j maekte,
zoda'k et d'r mit verschillende vrundinnen
over had heb, haandelt over et leven van
een preenses uut Saudi-Arabië. In Sultana's
leven wodt in drie dielen et traogische en
mitslepende, waorgebeurde levensverhael
van disse preenses en heur dochters
aachter de sluier beschreven. As preenses
van et huus AI-Sa'oed, de keuninklike
femilie, geniet ze van overdaodige riekdom.
Mar de riekdom maekt heur niet gelokkig,
30

omdat ze in een goolden kouwe leeft. De
mannen maeken in heur maotschoppi'je de
dienst uut. As jonste dochter in et gezin lopt
Sultana al jong tegen de oneerlike verschillen an tussen de jongen en maegies. Heur
breur All kan bi'j heur vader gien kwaod
doen en gruuit op tot een onuutstaonber
persoon. Dat geft de anzet tot heur verzet
tegen de alliendheerschoppi'je van de
mannen en et optreden van de 'mutawwa'
(godsdienstige pelisie). An de godsdienstige
wetten holen ze heur niet, mar ze passen
heur eigen straffen toe. Twie vrundinnen van
Sultana bin oppakt deur die pelisie, omdat
zi'j omgang hadden mit een peer butenlaanse mannen. Een schaande veur de
betrokken femilies. Om de ere van de femilie
te zuveren, is et lene maegien deur heur
eigen vader verdronken in heur zwembad. Et
aandere maegien moet trouwen mit een
oolde man. Dit is iene van de veule veurvalen, die niet stroken mit zoas wi'j, in de
westerse wereld, in et leven staon. Sultana
mocht liekewel heur man ontmoeten veur d'r
een huwelik sleuten wodde.Dat is in
moslimlanen slim ongebrukelik. As heur man
angeft nao te daenken over een twiede
vrouw, is et huus - in dit geval et peleis - te
klein. Sultana wint de stried. Nao et
uutbrengen van et eerste diel van et boek
daenkt Sultana onantaastber te wezen. Dat
heur grote geheim zo gauw tot heur eigen
laand en femilie deurdringen zol, had ze niet
docht. Een betien onneuzel, want de femilie
Al-Sa'oed dot in eulie en reist de hiele
wereld over. In et femilieberaod wodt dudelik
dat heur een hiel zwaore straf te waachten
staot, mar ze geft an dat ze alliend tegenover de keuning heur verantwoording
ofleggen wil. Et veurval lopt mit een sisser
of. De femilie wol de smerige was niet naor
buten hebben. Mar disse anvering mit heur
vader het heur d'r niet van weerholen ok de
rest van heur indrokwekkende leven an et
pepier toe te vertrouwen en zo an et grote
pebliek kenberte maeken.
Nao et lezen van dit boek kriej' veural inzicht
in et leven van meensken die in oonze

maotschoppi'je perberen te leven volgens de
koran. Mar misschien is ok hier et gezegde
van Jos Brink van toepassing: 'De biebel
lezen is nog niet de biebel beg riepen'.
Niet allienig kriej' meer inzicht, mar et wodt
je ok dudelik hoe zwaor et veur zokke
meensken wezen moet om in oonze
Westerse kultuur een plak te vienen.
Onder de titel Geloof, saks en (Wan)hoop
het pergrammemaekster lngeborg Beugel in
een zesdielige dokementaire de omgangsregels van Marokkaanse en Turkse jongeren
belocht.
Dat geft wel an hoe dit onderwarp leeft in
oonze maotschoppi'je, jammer genoeg he'k

de dokementaire zels niet zien kund.
Bin jim ondertussen beni'jd wodden naor et
even van Sultana, dan heb ik hier nog even
de gegevens op een riegeltien: Jean P.
Sasson, een Amerikaanse journaliste, het et
levensverhael van Sultana op pepier zet, zi'j
was indertied veur heurwark in Saudi-Arabië.
Sultana's leven telt 805 bladzieden, de
Nederlaanse vertaeling is van Gea Scheperkeuter, Lies van Twisk en Abbie Doeven, en
wodde uutgeven deur A.W. Bruna Uitgevers
B.V. in Utrecht (ISBN 90229 8865 1).
Veur wie et boek lezen gaot: 1k weenske jim
een protte leesplezier!

Van de redaktie

Liet 2006
Sund begin mele kun beroeps- en ammeteurartiesten heur weer inschrieven
veur et Friese songfestival Liet. Et festival dat dit jaor veur de zestiende keer
holen wodt, is op zaoterdag 7 oktober in de Harmonie in Liwwadden. Wie
mitdoen wil, moet zo gauw meugelik insturen, de inzendings moen uterlik 15
juli bi'j de orgenisaosie binnen wezen.
Een deskundige jury bepaolt daornao welke inzendings mitdoen meugen an et
festival zels. Om et schrieven van goeie teksten an te vieteren is dr een appatte
pries insteld veur de beste tekst. De inzendings moe'n an bepaolde veurweerden voldoen, belangstellenden kun die op de webstee www.liet.nI vienen. Via
die webstee bin ok inschriefformelieren te kriegen. De veurweerden en formelieren kuj Ok anvraogen bi'j: Stichting Liet 91, De Harmonie, postbusse 323,
8901 BC Liwwadden/Leeuwarden, till. 058-2330230.
De winner van Liet 2006 moet bereid wezen om mit te doen an et Liet-Laviut
International 2007. Dat internationaole, of Iieverinterregionaole songfestivat
wodt dit jaor op zaoterdag 14 oktober holen in Ostersund in et Zweedse pat van
Laplaand. Frieslaand wodt daor vertegenwoordigd deur de winner van Liet
2005, de rockband Van Wieren. Et zol vanzels hiel mooi wezen as in 2007 een
Stellingwarver artiest of band Frieslaand bi'j dat festival vertegenwoordigen zol!
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Van de redaktie

Stellingwarver Spreukekelinder 2007
Bi'jkotten verschient de Stellingwarver
Spreukekelinder veur et jaor 2007. In de ni'je
kelinder is dr weer een hieleboel ni'j wark te
vienen van tal van Stellingwarver dichters en
schrievers. Et gaot daorbi'j om wark van
Roely Bakker, Klaas Boersma, Ube Duursma, Koosje Hornstra, Harmen Houtman, Jan
Oosterhof jr., Sjoukje Oosterloo en Joukje
Postma. Ok van Koop Gorte, die an et begin
van 2006 wegraekte, is nog ni'j wark te
lezen.
Ni'j is dit jaor ok de mitwarking van netuurkenner Philip Zeinstra van Der Izzerd. Hi'j
nemt et kelinderwark over van Wiebe
Scheenstra, en dat him dat goed toevertrouwd is, wet iederiene wel die ien of meer
Stellingwarver streekblaeden lest. In de ni'je
kelinder staon ok dit keer twaelf prachtige
strips mit Piere en Slakke van Jan Oosterhof
Jr., dr bin twaelf puzelties, te yule om hier
allegere op te lepelen.
Twie onderdielen numen we nog even
speciaol. Dit jaor bin dr weer ni'je kuierroutes uutstippeld, sommigen in de Stellingwaryen, mar ok nogal wat krek over de greens
mit Overiessel, op en om et laandgoed De
Eese (zie foto). Annie Dedden van Blesdieke,
lid van de kelinderredaktie, kent et gebied
haost op heur doempien, en zorgde
butendat veur prachtige aachtergrondinfermaosie, o.e. via mondelinge overlevering.
Een eer ni'j onderdiel is een fotowedstried. In
de kelinder bin op twaelf blatties foto's
ofdrokt die in de beide Stellingwarven maekt
binnen. Lezers van de kelinder kun, deur et
goeie antwoord te geven op de bi'jheurende
vraogen, an anmarking kommen veur mooie
priezen. Hoe dat allegere percies in zien
wark gaot, kuj' in de kelinder zels lezen!
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herinneren
et is nietzo
da 'k al/es vergete
1k bin niet verstrooid,
en wis niet dement
et perbleern is al/lend:
dat wa 'k wel wete
herinner 1k rn/f noolt
op et juuste mernent
Jan Oosterhof jr.

Kuieren op De Eese.
De redaktie van de kelinder beston dit keer uut
Annie Dedden, Jan Oosterhof Sr. en Sietske
Bloemhoff. De kelinder wodt uutgeven deur Van
de Berg in Almere en kost € 11,00.

Gratis intorieuradvies
Maek een ofspraoke mit lene van de Erkend Hiepeteekadviseurs van Bank Bercoop en vraog
naar de veurweerden. Bel (0516) 45 35 05 of kiek op www.bercoop.nI
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