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len keer in et jaor he'k een biezunder nostalgisch mement. Dan
gao ik naor de Ooldhiedkaemer in Wolvege. Netuurlik weet 1k
wet zo ongeveer wat ik daor verwaachten kan, mar ik vien ok
alte keren wet weer wat ni'js of bekiek en bestudeer ik een klein
diet in et biezunder. Disse keer he'k et verhael van de held van
Ni'jhooltpae even bi'j de kop had. Et gehiel het een mooi plakkien
kregen daor midden in de kaemer boven. Daor bin ik slim bliede
mit, omda'k zels et neudige veurwark daor veur daon heb. In dat
oolde burgemeestershuus komt mien hiele jeugd weer boven. Et
oolde dörp Wolvege, dat leup van Tuundörp tot an de Grindweg en
waorvan 1k in overmoed docht da'k lederiene die d'r woonde wet
thuusbrengen kon. Netuurtik daenk 1k dan: hoe zol et wezen mit die
en die om mi'j toegetieke te realiseren dat at die meensken waora'k
an daenke, de Dreesleeftied allange berikt hebben en tichtkaans
ok at uut de tied binnen. As et an mi'j ligt is et gebouw vusen te
klein. 1k zot nog yule meer hoekies mit gedaenkdinkies maeken.
D'r bin wet ptakkies mit oolde beroepen, mar waoromme is d'r glen
plakkien maekt veur et kousevrouwgien van de Pieterstaene. Alle
weken brocht 1k heur de kousen van Beppe en mien moeder. Een
appatte vrouw mit een uutzunderlik beroep. Veur een peer centen
haelde ze ladders op in de kousen mit een hiel klein pennegien.
Zo veurzichtig en percies. Waor bin heur attributen bleven? Is d'r
noolt een pertret van maekt? Wie van onder de vuuftig het hier nog
weet van? Gieniene toch? Zo bin d'r nog zovute die 1k een stokkien
Ooldhiedkaemer gunne.
Waoromme schrief 1k now dlt as veuroffien veur de Ovend? Et blad
trakteert oons mit riegelmaot op een stokkien nostalgie. Dingen
uut et verleden, die we veurat niet vergeten moeten. Aj' et verleden
niet kennen kuj' niet veerder in de toekomst. Wat dat betreft vien
1k De Ovend echt een blad van oonze tied. Kiek mar nao. Alle keren
een verhael uut et verteden mar ok een protte kieken naor de
toekomst. Ni'je idenen. Dat is goed. Niet hieltied weerommekieken
en hangen blieven in et oolde. Disse tied is ok interessant en wodt
vanzels weer oold. D'r is altied wel wat veur ieders smaek te lezen
in De Ovend.
Nog even over de Ooldhiedkaemer: in de winkel van de dames
Ensing ston de echte Friesche Heerenbaai echt linksboven op et rim
of niet soms. Een protte leesptezier.
Jimmy
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Jannes Westerhof

Oosterse kontakten: Hermien Haar
'1k zol etzo weer doen, a'k weer veur de keuze
ston,' zegt Hermien Haar. 'Al die verschillende
meensken die 1k mitmaekt hebbe, mit heur
enthousiasme en idealisme. Vri'jwilligers, schrievers, professionals. Meensken in alderhaande
hoedaonigheden en funkties. 1k vien et mooi om
mit bevleugen en enthousiaste meensken (vri'jwilligers) omme te gaon en d'r veur te zorgen
datze de faciliteiten hebben om et wark goed
uut te voeren.'
n 1980 wodde de Stichting Het Drentse
Boek opricht deur Marga Kool, Jan Nefkens en Albert Haar, alle drie slim aktief
op kultureel gebied in Drente. Et doel was
et anvieteren van et aktieve gebruuk van de
Drentse tael en et behoold van de kultuur
deur o.e. et uutgeven van boeken. Idenen
hadden de oprichters/bestuursleden genoeg
en boeken kwammen d'r, mar an tal van
praktische zaeken kwammen ze niet toe. 'Et is
mooi as boeken produceerd binnen, mar ze
moeten bi'jglieks ok verstuurd wodden en d'r
moet een rekening bi'j en zok-zo-wat: Albert
Haar kwam al gauw bi'j zien zuster as die niet
helpen wol. Zo wodde Hermien de eerste
vri'jwilliger van Het Drentse Boek. 'In 1984
besleut de perveensie om veur twie jaor een
subsidie van 25.000 gulden jaorliks te geven.
Doe kon d'r een siktaoriaotsmitwarker ansteld
wodden veur twaelf uren in de weke. 1k had
een volledige baene bi'j de weiwezensorgenisaosie in Beilen, mar ik heb toch solseteerd.
Doe ik benuumd was he'k vraogd as 1k acht
uren minder warken kon. Dat lokte en dus
warkte ik vierenveertig uren in de weke. D'r

Haost dattig jaor was Hermien bij de
uutgeveri/e van Het Drentse Boek betrokken.
wodde een kantoortien huurd in Zuudwoolde
en in twie jaor wodde de struktuur dudelik,
kwam d'r een vaaste subsidie en kwam 1k in
vaaste dienst veur vuventwintig uren in de
weke. Ondertussen was 1k trouwd en was et
te doen om minder te warken. 1k heb nog wel
et uutgeversdiplome haeld, want dat was doe
nog verplicht.'
Haost dattig jaor was Hermien bi'j alle zaeken
van de uutgeveri'je betrokken, mar toch
was ze niet'et gezicht' van de stichting. Bi'j
prissentaosies van ni'je boeken ston ze niet
aachter de mikrefoon, mar ze was wel altied
op'e aachtergrond te vienen. Ze had clan alles
regeld en hul alles goed in de gaten.'Och,
d'r weren altied bestuursleden beschikber, ik
hoefde dat dus niet te doen. Aanders was ik
misschien wel wat assertiever west. Butendat,
et bestuur bepaolde en 1k voerde uut'.
In meert 2007 is Het Drentse Boek, saemen
mit de Stichting Drentse TaoI en et maond-
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blad Oeze Volk, opgaon in et Huus van de
Taol. Een jaor Iaeter kwam de ni'je orgenisaosie in een gebouw in Beilen. Nao roem twintig
jaor mos Hermien dus weer opni'j naor Beilen
naor et wark, want ze bleef in heur geboorteplak Zuudwoolde wonen. Daor het ze tot now
an toe, op inkeldejaoren Hoogevene nao,
altied woond. Liekewel,'we woonden niet in

et geval en zo kwam 1k nao een jaor of vufe in
Beilen bi'j de welwezenorgenisaosie te lane
en daor he'k tien jaor siktaoriaotswark daon.'
Bi'j Et Drentse Boek was ze meer op et zaekelike terrein doende en minder op et inhooldelike. In et foons zitten alderhaande boeken,
bi'jglieks proza, poëzie, kienderboeken,

Vanof 1 augustus dot Hermien Hoar et wat kalmer an.

Zuudwoolde, mar aachteruut an een modderpad en de twie breurs en 1k mossen ongeveer
zes kilemeter fietsen om bi'j de legere schoele
te kommen. Heit had een mingd bed rief, mar
mos daor deur gezondhiedsperblemen mit
stoppen doe ik een jaor of achttien was. Nao
de mayo in Hoogevene bin 1k op et gemientehuus in Zuudwoolde an et wark gaon. 1k
bin een hadde warker, mar 1k moet wel zels
et initiatief nemen kunnen. Dat was daor niet
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historische boeken, taelwetenschoppelike
boeken, religie en kedoboekies. Hermien hul
et evenwicht in de gaten, zo komt d'rjaorliks
len gedichtenbundel uut.'De boeken bin in et
Drents of ze gaon over Drente!
'Per manuskript wodt bekeken as d'r externe
flnanciering en/of een garandeerde ofnaeme
neudig en meugelik is. Veur de verhaele- en
gedichtebundels is dat over et algemien niet

meugelik, mar veur de historische boeken
lokt dat meerstal wet. Mar de Iaeste jaoren
zien we datjuust die at mar meer deur de
historische verienings zels uutgeven wodden. Toch is veurig jaor et historische boek
Koloniekak van Mariët Meester ien van oonze
best verkochte boeken west. Et boek is in et
Nederlaans en het as ondertitels Leven in een
gevangenisdorp en De twin tigste eeuw in Veenhuizen. Et boek kon uutgeven wodden deur
garandeerde ofnaemes van et gevangenismuseum Veenhuzen, de Penitiaire inrichtings
Veenhuzen, de gem iente Noordenveld en
de perveensie Drente. Overigens is dit boek
len van de weinige boeken die in opdracht
schreven is.'
'Mar we zien ok bi'j oons, krek as overal, de
boekeverkoop weerommelopen.Toch biwwe
veur al die meensken die oonze boeken wel
lezen en veur et behoold van de Drentse
kultuur belangriek. Et gaot veural om now
en minder om de toekomst. De perveensie is
altied goed veur oons west, mar wi'J leveren
d'r ok yule veur. Et is jammer dat niet alle
Drentse gemienten de weerde van oons wark
zo warderen as de perveensie. Wat betreft
publiciteit veur oonze boeken en aktiviteiten
kuwwe altied een beroep doen op et Dagblad
van het Noorden en RTV Drenthe. Wl'j missen
wel een betien de Drentse tael in de media.
len of meer kollums in et Drents in het Dagblad van het Noorden zol toch best kunnen?

En een mooi magazineachtig pergramme in
et Drents bij RTV Drenthe? Now bin et toch
vaeke wel een betien de lol-pergrammes,
waor hielemaol niks op tegen is, die in et
Drents binnen. Zo gauw as et wat serieus
wodt gaon ze over op et Nederlaans. Et moet
toch meugelik wezen om et Drentse ni'js len
of twie keer in de weke in et Drents uut te
zenden? En een Drents boekepergramme
staot al jaoren op mien verlangliesien.'
Per 1 augustus is Hermien stopt as uutgever.
Ze wol wat kalmer an doen en dan moej'
keuzes maeken. Et was veur heur een lastige keuze mar uutaendelik is et toch et wat
meer orgenisatorische wark wodden, zoas
de financiële administraosie, de tiedschriften
Roet, Maandewark (et vroegere Oeze Volk)
en Taolkraanten de Kiepshop,'de kedogieswebwinkel Dit paste ok goed omdat Baukje
Bloemert, die al jaoren redakteur is, de uutvoerende warkzaamhieden bi'j de uutgeveri'j
overnemen kon. Hermien blift, op de aachtergrond, wet betrokken bi'j de uutgeveri'j.
Hermien zal warschienlik niet meer alle
boeken die Het Drentse Boek uutgeft nog
lezen.'lk bin nietzoe'n gedichtelezer, 1k lees
et liefste spannende boeken mit een goeie
opbouw, zoas de meeste Skandinavische detektives.' Et waachten is dus op zoe'n Drentse
schriever.

Uutslag adverteensiepuzel boekekraante Twie pond 'n stuver
Ommeraek veul meensken deden dit jaor weer mit an de adverteensiepuzel in oonze
jaorlikse boekekraante Twie pond 'n stuver. Uut de goeie oplossings bin drie winners lot, zi'J
hebben intied allemaole een mooi boekepakket toestuurd kregen.
De winners bin: Harma Dalof (Berkoop), H.S.Veenstra (Oosterwoolde) en A. Nijholt-Schokker
(Wolvege).
De redaktie van Twie pond 'n stuver fielseteert Jim ok zo nog es van hatte mit Jim pries en
hopen dat Jim een boel leesplezier an Jim boeken beleven zullen.
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Johan Veenstra (Ste/fin gwarfs)

De ofrekening
1.

D

e man zet de auto in de baarm van de

parrelelweg naost de grote diek, daor
op dat ogenblik niet al te yule verkeer
langesridt. Et is een rustige morgen. Hi'j
komt uut de auto en pakt zien roggezak en
een lang foudraal van de aachterbaank. Dan
slot hi'j de boel of en vuult veur de wissighied
nog even an ien van de deuren as die echt
wel goed dichtezit. Hi'j kikt de weg uut.
Vuuftig jaor leden lag d'r hier een zaandweg
tussen de boswallen mit een nuunderpattien
d'r naost veur de fletsers. Doe ree hi'j mit
Heit en Albert aachter op 'e waegen naor de
hoeke hujlaand, die ze een aentien veerderop
huurden. As hi'j een goed zin hadde zong Heit,
clan schalde zien stemme tussen de wallen an
weerskaanten van et pad, mar meerstal was et
zin niet al te goed. Mem hadde heur die dag

een pulle soepe en een staepel pan koeken
mitgeven veur tussen de middag. Dat reisien
aachter op 'e waegen, as kiend leek et de
wereld uut te wezen.
Naost die striepe huurlaand woonde Anja...
Ze speulden mit 'n drienend: Anja, Albert en
hi'j. Laeter zol d'r van de drieje iene te yule
wezen... Hi'j kan heur huus van hierofstaon
zien. Van et oolde boerespullegien is trouwens
niet al te yule meer over. Et is deur de jaoren
henne groter maekt en mederniseerd. De
hokkeboel aachter et huus is ofbreuken. Hi
kan d'r now mar beter niet naor kieken, d'r
niet an daenken. Et bet al de jaoren deur zeer
daon. Et was een weerwikker, die algedurig
begon te toekeren. Daoromme is hi'j bier ok.
Mar et daenken an vroeger mag him now niet
van de wieze brengen, want hi'j bet hier een
opdracht. Vandaege moet nao al die jaoren
alles rechtzet en vergullen wodden.
Hi'j pakt zien boeltien bi'j mekeer en lopt et
fletspad op. Op et pad is in de veerste veerte
niks te zien. Een aentien veerder is warkvolk
op et laand doende en leg een ni'je gasleiding

in de grond. Et is mar een klelne kilemeter
open naor de voegelkiekhutte. As lene him
al tegenkom men zol, zol die ongetwiefeld
daen ken dat hi'j een statief en fotoapperetuur
bi'j him het en vanuut de hutte foto's van
voegels maeken wil. De vleerpollen naost et
pad bluuien uutbundig. Vannaacht het d'r zo
te zien een flinke bujje west, d'r staon poelen
naost et fietspad. De kruderige locht van de
vleer waaiert om him henne. Malle Margien,
die vroeger tegen heur over woonde, knipte
mit een schere de knoppen uut de vleerpolle
weg, omdat et aanders zo roegelen zol as de
bloemen haost uutbluuid weren. Hi'j gnist een
betien as him dat in de zin schöt.
Tegenover et pattien naor de voegelkiekhutte staot een leeg sturkenust. Hi'j lopt
et pattien op en staot even laeter veur et
trappien daj'op moeten om in de hutte te
kommen. Et uutzicht is een aemeri'je laeter
meer as geweldig. Vroeger was et hier allegeer
boerelaand, now is et voegeltieslaand. D'r lopt
een koppel appat soort koenen die de boel
wat kot holen moet. Oolde petgatten bin weer
uutgreven, ni'je poelen anlegd. Et krioelt d'r
van de voegels: een peer zwannen, gaanzen,
enten, kniezebikkerties... De kikkerds
kwaeken dat zowat dot. D'r bluuien grote
pollen varkenties an de kaant van de poelen.
De dieze is zo staorigan hielemaole optrokken
en de zunne is an zien daegelikse reize van oost
naor west bi'j de locht langes begonnen. Et
belooft een mooie mar brodsige dag te wodden.
Doe hi'j vandemorgen thuus in de does
staon hadde, hadde hi'j himzels keurend
in de spiegel bekeken. Daor ston hi'j dan:
Arjen Hogeling, 65 jaor. Hi'j hadde d'r wel es
beter uutzien. Et was lange leden dat hij een
jente jongkerel was, strak in 't vel zat en et
bekieken weerd. Laeter hadde hi'j de deure
aachter him dichtetrokken, de schaopen nog
wat biks geven, en in de kloosterkapel van
Zenderen een keersien opsteuken naost et
bruun hoolten beeld van Maria mit et kiend.
Veur mem en Anja... Meensken kun now

ienkeer niet zonder symboliek. Naost et beeld
ston een vasien mit twie rooie rozen d'r in. De
hoge rood, blauw en gruun braandschilderde
raemen in et koor temperden et locht van
de vroege morgen. Op 'e taofel onder de
hoge raemen ston een witte orchidee...
D'r hadde een protte dieze boven et mooie
Twentse laand hongen. D'r leupen koenen
zonder poten in et laand te weiden. Doe hi'j
nog mar goed vuuf menuten in de auto zat,
was him bi'j et Meuleven in Saasveld een
hat veur de auto langessprongen. Et hatte
hadde him d'r een keer van oversleugen, zo
was hi'j d'r van schrokken. Onderwegens
hadde hi'j even veurbi'j Ommen ansteuken
in een uutspanning. Misschien om de tied te
rekken, om de reize naor et laand van vroeger
een schoffien langer duren te laoten. De
definitieve ofrekening mit et verleden uut
te stellen. Meer as een ure laeter was hi'j de
revier overreden. Et was jaoren leden dat hi'j
hier veur de Iaeste keer west was. En toch
was et al de jaoren deur zien laand bleven.
Hi'j herkende de dorpies, de karktorens en
de boerderi'jen. Een boer op een trekker
hadde de haand tegen him opsteuken asof
hi'j een bekende was die nao jaoren weer
thuuskwam. Een verleuren zeune...
Aachter de opni'j uutgreven petgatten en
de ni'je poelen staot et witte sluushuus.
Daor bunnen ze vroeger de redens onder
en zetten op et bevreuren waeter van de
revier op et west an. Veur de wiend naor De
Kuunder... Onderweg bi'j de Blesbrogge in de
gauwighied een kop poeier en een hiempien
stieve koeke en clan weer veerder. Et was mar
een tik an 't oor west. Hi'j pakt de veerkieker,
stelt et spul goed of, en kikt naor et huus daor
Albert now allienig wonen moet. Hi'j trekt
et huus naor him toe. Et liekt d'r een betien
rommelig om de deure. D'r liggen hopies
stienen en d'r staot een staepel plaankeboel
aachter et huus. Zol d'r, zoe'n aende van de
hadde weg of, al wel waeter en elektrisch
wezen? Dan gaot de deure los en een man lat
een hontien butendeure. Ze gaon beidend bi'j
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een polle staon te pissen. As de man uutpist
is, begint hi'j wat bi'j een hoop stienen omme
te heisteren en te rommelen. In de veerte ridt
een fietser over et witte klapbroggien vlakbi'j
et sluushuus. An de aandere kaant van et
waeter Iigt een lappe laand daor de maIs an 't
opkom men is.
Hi'J ritst et foudraal los en haelt et geweer
d'r uut. Mit de demper d'r op zal gieniene et
schot heuren kunnen. Hi'j perbeert de man
bi'j de hoop stienen in et vizier te kriegen en
zicht him een tel laeter zo scharp as wat veur
him staon. Et geweer dreegt veer genoeg,
daor hoeft hi'j niet over in te zitten. Dit kan
niet misgaon. Hij was in et Ieger niet veur niks
scharpsch utter. Hi'j Iegt et geweer naost him
op 'e baank, die an de waand van de hutte
vaastetimmerd is. Hi'j het alle tied en haelt een
poedegien mit bolties en een thermoskanne
uut de roggezak, begint een brotien op te
eten en nemt zo now en clan een slok drinken.
Veerderop hadden ze indertied een hoeke
bouw op 'e hoge kop van de Zanen. Ze weren
d'r die morgen mit 'n drienend hennereden.
Hi'j en Albert weer aachter bi'j Heit op 'e
waegen. Heit en Mem hadden die morgen
spul had. Dat hadden ze de hieltied vaeker.
En Albert hadde ommezeurd en -talmd. Zoas
gewoonlik hadde hi'j d'r gien nocht an had en
gao mit naor de bouw. Mar de rogge mos d'r
of, veurdat et malle weer dat veurspeld was
kommen zol. Heit zat stiems veur him uut te
kieken en zee gien woord. Et was drokkend
waarm. De keuperen ploert braande d'r
foeleinig op en de ruun hadde et zwiet op 'e
huud staon. Heit zette him in et schaad van
de hoge wal, die an de iene kaant bi'j de
bouw langesleup en legde doe de pulle mit
soepe, die ze van Mem mitkregen hadden, in
et waeter van de ringsloot, zodat et drinken
koel blieven en niet schiften zol. Doe was hi'j
begonnen en mi'j de rogge. In de iene haand
hadde hi'j de zichte, daor mi'jde hi'j mit. In
de aandere haand de welhaoke, daor Iegde
hi'j de rogge in mooie, behendige bossen mit

0

,-,,cMr,

op 'e bouw daele. Albert en hi'j mossen de
bossen bi'j mekeer bienen en ze laeter an de
stoeke zetten. Albert griemde en klongelde
mar wat omme. Hi'j scheut yule rapper op,
alles haandigde him beter as Albert. Doe hi
naost Heit op et hoogste van de hoeke bouw
stan om even uut te poesten, flapte hi'j et d'r
zomar uut.
'Et is dat Albert de ooldste is, Heit, mar
me donkt dat ik aorig geschikter veur et
boerewark bin as hi'j is. Waoromme kan ik de
boerderi'je laeter niet overnemen? Dan kan
Albert wat aanders doen gaon.'
Heit zien ogen hadden vuur scheuten.
'le bemuuien je mit dingen dieje niet angaon,
snotneuze daj' binnen!' hadde hi'j graanst. 'Wie
daenk ie verdikkeme wel daj' binnen? Wie d'r
laeter op 'e boerderie komt, dat maek ik uut
en gieniene aanders. Hool dat goed veur 't
verstaand. En butendat...'
Heit hul even in. Dat mement hadde hi'j
ondergaon as de stilte veur de storm.
'Butendat is Albert niet allienig de ooldste,
mar ie bin d'r gieniene van mi'j.'
Doe was Heit zonder nog een woord te zeggen
weer an 't wark gaon. Et was allemaole mar
hiel staorigan tot him deurdrongen wat d'r
zegd was. De woorden mossen heur plak nag
vienen en heur wark doen.
De deure van et sluushuus gaot weer los. Hi'j
pakt zien geweer en kikt deur et vizier. Albert
heistert niet meer bi'j de hoop stienen omme.
Et hontien diedelt om huus henne. Dan schrikt
hi'j, legt et geweer rem pend daele, en pakt
de veerkieker. Een net vrommes komt tot
de deure uut. Ze pakt de fiets die tegen de
ziedmure staot, stapt op, ridt over een batte,
die over een briede sloot hen neleit, en is clan
op et pad naor de weg toe. De iene haand het
ze an et stuur, mit de aandere hoolt ze de rok
te plak.

Goeie sutelaktie Stellingwarver Schrieversronte
Mit een prachtige opbrengst van krapan € 14.500,00 wodde woensdagaovend 11
september de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte ofsleuten. Dat
ofsluten gebeurde neffens tredisie mit et blaozen op de speciaole suteltoeter. Dit keer was
die eer veur iene van de ni'je sutelders, en dat is Willie Donker uut Ooldehoorn. Op de laeste
aovend wodde d'r suteld in Appelsche, de sutelders hadden spietig genoeg wat last van
regenbujjen, mar zetten ondaanks dat toch deur en verkochten goed.Toppers in de verkoop
van de sutelaktie van dit jaor weren de Stellingwarver Spreukekelender, 'Et Stellingwarver
voegelboek' van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij en de routegidsen 'Wandelen
rond Wolvega'en de'Taafietstocht rond Berkoop Ok'Mit et waeter veur de dokter'van Johan
Veenstra wodde arg goed verkocht. Dit jaor bleek d'r opni'j flunk wat belangstefling veur
de Stellingwarver kienderboeken. De sutelaktie leverde de Stellingwarver Schrieversronte
butendat een moole groep ni'je leden op. An et aende van de laeste sutelaovend bedaankte
direkteur Sietske Bloemhoff uut naeme van et bestuur alle vri'jwilligers (roem 80 personen)
die de jaorlikse sutelaktie meugelik maeken.

Schrijvers op streek
Op 13 september kwam et boek Schrijvers op streek uut. In et boek staon verhaelen van
twintig schrievers in twintig verschillende streektaelen van oons laand. Butendat staon
d'r foto's van alle schrievers in et boek en een vertaeling van de verschillende verhaelen
in et Nederlaans. Drievende kracht aachter et projekt was de Amsterdamse Grunninger
Jan Sleumer. De indringende schrieverspetretten bin maekt deur Iris Réthy. D'r staot een
inleiding in et boek van perf. dr. Marc van Oostendorp. Aachterin et boek staot een artikel
over streektaeleigenaorigheden. Et Stellingwarfs wodt in et boek vertegenwoordigd deur
Johan Veenstra. Van him is et verhael Zwelvers opneumen. Hi'j vertelt aachterin et boek ok
wat over de Stellingwarver sutelaktie. Misschien brengt dat aandere streektaelorgenisaosies
op een goed idee! Een peer aandere naemen: Fries: Jetske Bilker en Ate Grijpstra, Drents:
Marga Kool en Lukas Koops, Westerkertiers: Melle Hijikema, Twents: Gerrit Kraa, NoordTwents: Herman Finkers, Aachterhoeks: Henk Krosenbrinken Derk Jan ten Hoopen... En nog
een hieleboel meer. Et boek dat uutgeven is deur uutgeveri'je Kleine Uil zicht d'r prachtig
uut en is een boeiend mozaIek in woord en beeld van de literetuur in oonze streektaelen. Ft
telt 206 bladzieden en kost 16,50 euro. ISBN:978 94 91065 65 1.

Zingen in et Nedersaksisch
Et Nedersaksisch Vocaal Ensemble het verlet van bassen en sopranen. Et koor zingt lieties in
verschillende Nedersaksische taelen, zoas et Grunnings, Drents,Twents, Aachterhoeks en ok
in et Stellingwarfs. Al weer een peer jaor leden trad et koor op tiedens een ni'jjaorsreceptie
van de Stellingwarver Schrieversronte in Noordwoolde.
Et koor telt op dit mement 20 leden mar zol aenlik deurgruuien moeten naor 36. Meer
bassen en sopranen is et belangriekste, mar okalten en tenoren bin welkom, neffensTrijnie
Groeneveld van et koor. Opgeven kan deur te mailen naor
trijnie.groeneveld@hetnet.nl. Meer info is te lezen op www.nsve.eu.
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Boslocht snoeven
e haast kan koold en wienderig wezen,
mar somstieden lat hi'j him van een
hiele aorige kaante zien. Dan schient de
zunne en staon de bomen te pronken
in heur rooie, gele en brune haastkleuren,
mit daortussen nog wat gruun van bomen
die heur blaeden wat laeter valen Iaoten.
De meitied is ok mooi, mar bi'j de haast is et
ok biesterbaorliken mooi in de netuur. Daor
wil 1k zovule meugelik van genieten eer et
winter wodt. Alderdeegst as et regent hoolt
me dat niet binnendeure. Hupsakee, rap de
regenjasse en de Ieerzens an en ik gao naor
de bos. Midden in de weke ziej daor bi'jkaans
gien starveling, heerlik rustig. 1k geniet van
et voegeltiesgesjilp en zie alderhaande mooi
kleurde poddestoelen. Rooien mit witte
stippen en van die geelbrune zwammen, die
an de boomstammen gruuien; et is len en al
genotteren wat de klokke slat. Beukeneuties
zuken doe 1k ok, en somstieden vien 1k nog
wat haezelneuten. Die leg 1k te dreugen en
nao verloop van tied kuj' ze zo eupenknappen en lekker oppeuzelen.
Onderhaand is 't ok haastvekaansie en een
boel yolk pakt heur koffers om naor een
waarm laand, zoas Spanje en Portugal of
et zuden van Frankriek, te gaon. Now, ml]
niet gezien, 1k geniet van alles wat de elgen
omkrieten te bieden het. As ze me vraogen
waor as ik mit vekaansie hennegao, kieken
ze me zuver mitliedzem an as 1k zegge da'k
thuusblieve.
'Et regent hierja altied krieg 1k te heuren.
'Now, wat zol dat, hier in oons eigen Iaand
vaalt genoeg te beleven. Lichtkaans vienen
ze me een appatten lene, mar daor trek 1k me
niks van an. 1k hoef me nargens drok omme te
maeken, glen stress van koffers pakken, en

D
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om op de onmeugelikste tieden op et vllegveld te wezen. Lange waachten in de riegel
totdaj eindelik es an de beurt binnen om
in te sjekken, niks gien sleperi'je mit koffers
deur de douane. An mien hoela, ikke niet! In
een miezerig regentien struun 1k deur de bos,
allienig bin 1k niet zoe'n fan van Staotsbosbeheer. Zi'j meugen graeg baos speulen en
zetten overal grote hekken daele, waor aj' dan
niet aachter kommen meugen, wiels 1k krek
zo ni'jsgierig bin wat daor aachter te beleven
vaalt. As mien maege ropperig begint te wodden, gao ik an bi'j een pannekoekehusien en
eet me de boek vol an een pannekoeke mit
spek en stroop. Aovens thuus zit ik lekker bi'j
de hooltkachel mit een hassebassien. Heerlik,
dit is now warkelikwaor vekaansie, daor knapt
een meenske van op, daenk 1k tevreden. Veur
ik de laekenstraote opzuuk neem 1k me veur;
morgen gao ik weer boslocht snoeven.

Henk Bloemhoff

Van zwelvers tot schwalben
aestdaegs op een zundag hatverwege
september, tegen de aovend, zag 1k
de zwelverties bi'j oons weer es over
et boeretaand scheren en zwinken. Ze
weren hiet tege disse keer. Et weren d'r wet
een stok of vuuftien, a'k et in de gauwighied
goed zien heb. Dat konnen we oons trouwens
goed indaenken, die tege vtiegeri'je, want
we weren de middags even an de kuier west
en de bujjeradar hadde oons van te veuren
al waorschouwd dat et in de loop van de
aovend regenen gaon zol. En clan vtiegen
zwetvers tege, om daore heur eteri'je uut
de locht te vangen. 'Mit stecht of bewotkt
weer vliegen ze lege over de grond op zuuk
naor moggies zo vertelt EtStellingwarver
voegelboek in et heufdstokkien over de
boerezwelver. De zwetvers hebben dus glen
Internet neudig, die hebben heur elgen
bujjeradar attied at had... Mar ik raekte nog
es an et naodaenken over heur naeme in
et Stellingwarfs, en zo komt et dat zwelver
disse keer et onderwarp van een ktein Ovendstokkien wodden is.

L

Et woord zwelver btiekt veurtopers te hebben
in o.e. et Middetnederduuts, dat is de naeme
veur de Nederduutse streektaelen vanof
ongeveer 1150, en in et Middetnederlaans,
wat een verzaemelnaeme is veur de
Middetleuwse streektaeten vanof 1200 in
et gebied van et taetere Nedertaans. Een
ienhiedstaet 'Nedertaans' beston in de
Middetleuwen niet; die kwam pas in de
17e ieuw opzetten, mit at wat anlopies in
de twiede hette van de zestiende ieuw.
In et Middetnederduuts was et swaiwe
en swale, en in et Middetnederlaans
swaluwe, swalewe, swelve, swaiwe. Feitetik

is et Stellingwarfs et meerst femitie van et
Middetnederduuts. Et is aentik ontstaon uut
et westetikste Middelnederduuts, krek zoas
o.e. et Drents. De Middelieuwse taet van et
noorden en oosten numen we daoromme
ok wet Middelnederduuts, i.p.v. oostelik
Middelnedertaans.
Et btiekt nogat raodsetachtig te wezen waor de
ootdere woorden veur zwelver oorspronkelik
uut votkommen. Et Ootdsaksisch, de veurloper
van et Middelnederduuts, het et woord swab;
et biezundere is dat in dat woord gien w of v
zit. Mar now is van et Ootdsaksisch, dat is uut
de tied van 500 tot 1150, bi'j lange nao niet
altes optekend. De specialisten rekenen dat
in de veurtopers van et Ootdsaksische woord
wet een w of een b zeten het. Et Ooldengets,
dat veur een belangriek pat ok as Saksisch
te zien is, het swealwe, mit een w dus, en
et het een e-achtige klaank ok in de eerste
lettergrepe. Ok et Limburgs het trouwens,
krek as et Stellingwarfs, een e-ktaank in dit
woord (o.e. zwelf, zwelfie), tiekas sommige
Zeeuwse diatekten mit zwelmpje. En tiekas et
Friese sweltsje, dat trouwens weer glen v of w
zien lat. Die het oons Stellingwarver woord
zwelver overdudetik wet. In oons gebied wodt
zwelver behalven mit een v ok nog vaeke mit
een w uutspreuken.
De Middelnederduutse veurtoper van et
Stellingwarfs hadde een a-ktaank in de eerste
tettergrepe, dat was hierboven at te tezen. De
e-ktaank die we now hebben komt misschien
'spontaon' uut een a vot, en dat stuut clan
an bi'j et idee van deskundigen dat dat in et
westetike Nedersaksisch inderdaod nogat es
'zomar'gebeurt. Mar et zot in dit gevat toch ok
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Boerezwelver.
wezen kunnen dat die e in de eerste
lettergrepe deur de ie in et verkleinwoord
ontstaon is. De ie van de verkleiningsuutgang
-len wodtja veur in de mond zegd. Dat is
mit de a niet zo of in elk geval niet zo stark
zo, mar as de ie d'r nao komt, in dit geval in
et verkleinwoord dus, gaon meensken de a
ok makkelik (meer) veur in de mond zeggen.
Die a wodt clan Ia! (een 'heldere a') of de 'e'
van 'pet'. Op die meniere zol clan de e in de
eerste Iettergrepe van zwelver(tien) verklaord
wodden kunnen. Et gaot hier om een
ondersoorte van et klaankverschiensel dat as
umlaut bekend is.
't Is wel wat spietig dat de etymologische
woordeboeken weinig te bieden hebben
over et ontstaon en over de oorspronkelike
betekenis. Die wo'n 'onzeker' nuumd, en de
idenen die d'r dislange over west hebben,
nuum 1k daoromme hier mar niet. Wat me
haost nog meer interesseerde was hoe
wi'j an een vorm mit -er kommen, want,
lees de vormen hieboven nog mar even,
die zaggen we nog niet van ere plakken.
Mar in Zuudwest-Drenthe bliekt toch wel
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zwe/vertien veur te kommen, en in et Veluwse
Hattem bestaot een woord dat d'r slim op
liekt: zwälvertien. Et Zuudwest-Drents is
oons Stellingwarfs slim nao, en dat bliekt
dus in dit geval weer uut et veurkommen
van zwe/vertien in die omgeving. Mar
Zuudwest-Drenthe het butendat ok nog
vormen as zwe/(m)pie, zeimpien, zwaalver,
zwaeve/tien, zwaluw en zwarvie... En et het
okzwölvertien, mit een ö die vermoedelik uut
de e komt, de eerste e in zwelver dus. 't Is zo
dat de w en de / nogal gauw es zorgen dat
de klinker die d'r veur of d'r nao komt, mit
ronding van de lippen uutspreuken wodt,
en zo koj'dan an een o-uutspraoke. In et
Stellingwarfs was ok nogal es de neiging om
de o as u (van putte) of as o uut te spreken.
En ja heur, zoe'n variaant mit u is ok te vienen
in et Stellingwarfs Woordeboek. Zwe/vertien
bliekt wel et algemiene woord te wezen, mar
zwulvertien is ok optekend, in Berkoop om
percies te wezen.
Hoe -er in zwelver kommen is, daor wo'k
henne, en daor bin in elk geval twie
verklaorings veur te bedaenken. De eerste

verklaoring is ontstaon naor anleiding van
zudelike dialekten. In die streektaelen wodt
veur sperwer ok wel spellever zegd, en n a o r
dat veurbeeld zol clan zwel(le)ver in o.e.
Belgisch Limburg ontstaon wezen. Zoks zol in
et noorden in principe ok gebeuren kunnen,
dus deur de overienkomst mit -er in sperwer
benaemens. Mar d'r zol ok docht wodden
kunnen an et insloepen van et aachtervoegsel
- er dat et meervoold uutdrokt, dus zoas in
kiender. Et woord zwelver(ties) wodt vaeke in
et meervoold zegd. Et is niet ondaenkber dat
taelgebrukers dat extra benaodrokken wollen
mit et bruken van -er. Mar hielemaol zeker is
ok disse verklaoring bepaold niet.
Wells et wisse dat d'r van de zwelvers
verschillende ondersoorten binnen en dat ze
bi'j de meensken een goed gevuul oproepen.
Zo lees 1k mit plezier in EtStel/ingwarver
voege/boek: 'De huuszwelver dot him tegoed
an duzenden moggies en nefies en alliend
al om die reden moe'we disse nuttige en
gezellig kwetterende lochtakrobaoten alle
ruumte geven'. En dat woord loch takrebaoten
brengt me clan vervolgens bi'j et Iaeste. We
zullen in de voetbalderi'je hier bi'j omme
niet gauw zeggen dat lene 'een zwelver
maekt mar wel dat lene him an een schwalbe
bezundigt. Dat is netuurlik een Duuts woord,
en dat betekende oorspronkelik allienig
'zwelver'. Et aorige is dat et bruken in de
voetbalderi'je kommen wezen moet deur et
beeld van een typische duuk van een zwelver
in de locht. Veur degene die wat minder
bekend is mit voetballen: et is een 'fopduik
mit as doel een vri'je trap of penaltie van de
scheidsrechter te kriegen. lene lat him dus
mit opzet op een dukende meniere valen, in
de hope dat de scheidsrechter annemt dat
et de tegenstaander zien schuld is. 'Fopduik
een Nederlaans synoniem, lat nog wel een
betien zien waor de vergelieking mit'zwelver'
deur kommen wezen moet. Zwelvers laoten
heur soms onder et vliegen inienend een
hiel stok valen, en vliegen clan weer deur. Dat

beeld moet degene veur ogen had hebben
die veur et eerst et Duutse'Schwalbe'=
'zwelver' bruukte veur wat laeter bi'j oons in
Nederlaand ok'fopduik'hieten gaon is, en
trouwens ok wel 'kunstduik'.
Now woj' misschien as slot nog weten as et
laeter op 'e aovend ok nog op een regenen
gaon is. Jawisse heur, de zwelvers kregen
geliek. Bujjeradar trouwens ok, mar wi'j
hadden feitelik ok wel genoeg had an de
zwelvers. Et Ste//in gwarfs Woordeboek geft
ommes ok de oolde volkswiesh led 'Zwelvers
hoge in de Iocht, daegenlaank glen vocht
en iene van de veurbeeldzinnen zegt dat as
de zwelvers lege vliegen, et weer min blift.
AIIe reden trouwens om mit te zorgen dat d'r
zwelvers kommen blieven willen in oonze
wereld, want een aandere veurbeeldzin zegt:
'De zwelverties heurden d'r bi'j en brochten
gelok an'! Lao'we 't hopen!

Op 25 juli 2013 is oonze mitwarker an
Ct eerdere projekt Stellingwarfs Woordeboek de heer

Koop Staalsmid

onverwaachs uut de tied raekt, in de
leeftied van 85 jaor.
Van et begin in 1974-1975 of warkte
hij mit as infen-naant in de vaaste woordeboekgroep van Spange.
De Stellingwarver Schrieversronte is
en blift him slim erkentelik veur zien
trouwe inzet en belangstelling.
Bestuur en passeniel
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Meenskeleven

Op zaoterdagmiddag 24 augustus was op
tI

rdiirrI 'fl

De meens

inH,IIci' ir \A/rI,iin d

is mar een draotien in et weefsel van de tied

prissentaosie van de routegidsen Wandelen
rond Wo/vege deur Geert Lantinga en Tao!fIetstochtrondBerkoopvan Sietske Bloemhoff.
Beide gidsen bin verschenen in een oplaoge
van 500 stoks, waorvan onder meer deur de
sutelaktie al flunk van verkocht wodde.
Tiedens de prissentaosie wodden de eerste
exemplaoren op een ludieke wieze anbeuden van burgemeester Gerard van Kiaveren
van West-Stellingwarf en wethoolder Sierd
de Boer van Oost-Stellingwarf. Deur an een
speciaol touw te trekken, kwammen over een
oolde drinkersdobbe veur vee de beide boekies op de manluden toedrieven. Jim zien op
de bladziede hiernaost hoe dat allemao!e in
zien wark gong...

een korreltien zaand op et grote straand
et leven
is as een botien op e zee
hej de Mend mit, hijs de zielen
veer op voile kracht veuruut
richt je kompas op 'e toekomst

p

bij et pad Wet
laot je gaon op de stroom
stikt de storm op gao dan veur anker
in de veilige haven die vrundschop je bödt.

1.Geert Lantinga bereicit de aktie veur, en hut
door krek glen not pak an over...
2. Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra kuiert
mit Van Kiaveren en De Boer naor de dobbe in
et band van 'De Lindevaltei
3. De boties mit de boekies won binnenhaeld.
4. De routegidsen bin prissenteerd.
5. Veurzitter Dijkstra daankt de biede auteurs
van de routegidsen.
6. Een woord van daank was dr vanzets ok veur
boer Tjebbe Koopmans van 'De Lindeva/Iei
Beide nie routegidsen wodden financleel
mit meugelik maekt deur de Rabobaank. In
2014 zLIIIen opni'j twie routegidsen uutgeven
wodden.
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: Fe/rood Iochten de belen van de sepiepen
op in de zunneschien. Et is een prachtige
zooterdagmiddag an et aende van
Al
augustus awwe in de Rottige Miente lopen.
Titia Bijwaard vertelt hoe ze negen jaor
/eden tegere mit heur partner Albert in
Ni'jtriene te p/ak kommen is. Vanuut de
aachtertuun van heur huus biwwe over een
ribbe aachteruut /open. Nao een posien
s/aon we /inksof, lopen over een vionder en
door staon we don an et begin van et p/ak
dot heur wat dot: bons bospottien
Veur oons zien we een. bos/aene mit birken,
sepie pen en hier en door een inkelde
verdwaelde ekkelboom. Et is asof we
inienen in een hiel aandere were/d te lane
kommen binnen. Zo inienen uut et wiede
/aand mit petgatten en et roeme zicht
staon we in een stifle besleuten bos. Awwe
et pad op/open zien we onder de bomen
no gal wat brummelpol/en. Naost et pad
an beide kaanten birkenbos mit veu/jonge
stammegies en wat oolde dooie stammen.
Overa/ ziej' net, verens en alderhaande
soorten mos. Et is gien dichte bos, et
zunne/ocht vaa/t d'r op tol van plakken
deurhenne. Op en fangs et pad een protte
soorten poddestoelen. In de van dreugte
baasten veengrond overal de petronen
van boom wottels. Op et pad /iggen al een
protte dome birkeblatties. De haast komt
d'r of an. 'Elke dog is et hier aanders zegt
Titia. 'Veura/ et /ocht versch fit gere geld,
waordeur, al/es weer aanders /iekt. En
plaan ten en bornen veraanderen vanzels.
Ok a/tied weer kommen in disse tied nile
poddestoelen boven de grond en zien d'r
dan hieltied weer aanders uut. D'r bin
vanzeIs in de Steflingwarven yule-Meer
prachtige netuurgebieden en door kom
ik ok groeg, mar hier kom 1k haost alle
daegen. Oonze kooiker gaot a/tied mit en
ik kom don ok niet in gebieden waor as
honnen niet in meugen.'
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Dc pak dot me wt
Ilk

deurfarinesWesterhof

Vanof heur tiende jaor woondeTitia in
Emmeloord. '1k bin geboren in Paramaribo,
mar van Suriname kan 1k me niks meer
herinneren. Doe ik vuuf maonden was

We bin in de poolder op zuuk gaon naar
een appatte elgen ingang veur et bedrief.
As we wat vunnen, zoas doktershuzen, clan
was et vaeke te klein. Vitens verkocht een

verhuusden mien oolden. Heit was geoloog,

stokmennig waetertorens, Iiefst veur wonen
en warken. De toren van De Kuunder leek
oons wel wat. Liefhebbers mossen een bod
doen en een plan maeken. We hebben et
niet wunnen, mar we hadden doe toch een
plan. Eerst keken we in de poolder, doe
meer in Stienwiekerlaand en doe kwam

warkte bi de Grontmij en trok veur et wark
van hot naor her. Dc eerste tien jaor van mien
even he'k wel op tien plakken woond, ok in
et butenlaand. We hebben aanderhalf jaor
op Java woond en uut opnaemes uut die
tied bliekt dat 1k doe aorig Maids, officleel
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Bahasa Indonesia, praoten kon. Now weet ik
d'r niks meer van, loch heb 1k misschien ok
wel deur al die verhuzings de belangstelling
veur tael en geschiedenis kregen. In elk
geval was ik op'e middelbaore schoele hiel
goed in taelen. Wiskunde was niks veur mi'j
en dat was wel jammer, want 1k wol graeg
boswaachter wodden, mar dat kon dus niet.
Et zol journalistiek wodden, mar 1k wodde
uutlot. In ofwaachting van een ni'je kaans
bin 1k uutzendwark doen gaon. Zo kwam 1k
as tillefoniste bi'j et warkverzieningschop.
Al gauw richtte 1k me op passe nielszaeken,
dat vun 1k meraokels mooi wark. Doe bin
ik begonnen mit een P&O-opleiding in
dieltied en heb 1k een jaor stage lopen bi'j de
gemiente. Nao twie jaor wark bij Geesink,
et bedrief van de vulniswaegens, kon ik bi'j
de gemiente passenielsadviseur wodden.
Daor he'k hiel yule leerd, mar nao goed zes
jaor wol 1k toch nog wel es wat aanders.
Nao een posien veur klaanten van een

Wolvege in beeld. We weren op pad naor
een dokterswoning in Wolvege doe we
onderwegens veur de brogge over de
Helomavaort een hoolten huus te koop staon
zaggen. Et vul me op dat d'r een sturkenust
aachter ston. Et dee blieken dat et bod d'r de
veurige dag plaetst was en dat et huus nog
niet op Funda ston. De elgener wol weinig
bezuuk hebben omdat zien mem eernstig
ziek was. We hebben een redelik bod daon
en rap daornao zatten we in dit huus mit
een veranda, een grote tuun en een appatte
ruumte veur et bedrief van Albert:

accountantskantoor warkt te hebben dee 1k
interim-advies veur Randstad Interim Kader.
Zo kwam 1k bi'j omroepen en grote bedrieven
an et wark. Doe bin 1k veur mezels begonnen
mit'Bijwaard Interim HRMç en warkte veur
bijglieks omroepen, o.e. Omroep Fryslân en
de overhied. Now is Buurtzorg, et bedrief dat
thuuszorg dot, mien opdrachtgever. Albert is
ok veur himzels begonnen mit et bedrief'Blijf

van et plak en de streek waor aj wonen wi'j'
kennen. Geert vertelde ok over de tael van
et gebied en over de kursus Stellingwarfs. Et
eerste jaor kwam et d'r niet van, mar et twiede
jaor he'k de kursus volgd. Ondertussen had
1k al boeken lezen die 1k tiedens de sutelaktie
kocht had. 1k vun et zokke moole boeken dat
1k mitien lid van de Schrieversronte wodden bin:

in beeld Hi'j zet oolde beelden van bi'jglieks
dia's, video's en smalfilms over naor DVD en
oolde Iangspeulplaeten op CD. In Emmeloord
hadden we glen ruumte veur et bedrief.

Titia is now een enthousiaste sutelder, alle
aovens dot ze mit. 'Meensken vienen et sorns
vremd dat 1k glen Stellingwarfs praot a'k an de
deure kom. Soms zeg 1k dan dat et al zo arg
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'We woonden hier nog glen jaor doe de
serviceklub Soroptimist Noordoostpolder een
regiodag had en een onderdiel daorvan was
een busreize vanuut Dc Koloniehof. Geert
Lantinga vertelde o.e. over de geschiedenis
van de streek en de dörpen in de Westhoek.
Now heb 1k altied interesse had veur netuur
en geschiedenis. Veural de geschiedenis

is mit et Stellingwarfs, dat ze al Hollaanders
inzetten om et te redden. Et Stellingwarfs is
zoe'n mooie tael, zo spraankelend en d'r zit
zovule humor in. Et zol toch zunde wezen as
dat verdwient? 1k mis wel een woordeboek

laeter et zingen van een sopraan. An et aende
van et pad schient d'r wat roods deur de
bomen, et dot blieken de jurk van de sopraan
te wezen. Ze staot op een plaan ken vloer
tegenover et pebliek dat op een tribune zit.
De laeste twie weken van augustus is hier

Nederlaans/Stellingwarfs. Stellingwarvers
mossen wat meer van Friestaeligen hebben.
Ze bin te nettles, ze gaon votdaolik over op
Nederlaans aj'daor in beginnen of reageren.

an de Scheene kuwwe niet zitten, want dat

Elke ambtener zol een kursus volgen moeten.

wodt in beslag neumen deur attributen van

de'Opera Nijetrijn&en wodt'De knecht van
twee meesters'opvoerd. Op et baankien

Een wat anpaste
beginnerskursus, want
de taelfaktor is daorin
misschien wat te vule
De ni'je Snuf±elkursus
Stellingwarfs die in
september van start
gaot is daor hiel
geschikt veur.'
Titia en Albert
vuulden heur al gauw
thuus in de Groote
Veenpoolder. Ze
deden mitien mit an
et poolderfeest dat
om de vuufjaor holen
wodt. Ze doen ok mit
an et verieningsleven
enTitia het jaoren in
Titia Bijwaard mit heur hand Dies.
et bestuur van Plaetselik
Belang zeten. Deur
de opera. Geft niks, want we hebben et toch
heur wark het ze weinig tied meer en wil
niet an tied. 'As d'r glen opera is kuj' hier
ze gien bestuursfunkties, mar alliend nog
prachtig zitten te dromen, et is hier meerstal
alderhaande losse dingen doen. Ze deden
bosschoppen in Scharpenzeel, mar de
doodstille,'zegtlitia. 'Mar et hangt wel of
van et weer en de tied van etjaor, want ie
supermark is sleuten en now gaon ze naor
Wolvege. Vule komt op ofstaand, veur de
kun wel meraokel last hebben van turkies
postbusse had Albert de keuze tussen EtVene
en daezen. Daoromme moej'je d'r altied op
en Emmeloord. Ok al omdat de memmen
klieden aj' hier de tuun of de netuur ingaon.'
Awwe weerommelopen marktTitia op dat
van beiden nog in Emmeloord wonen is
daor de postbusse.Toch bevaalt et ze in
et toch verwonderlik is hoe aj' in de Groote
Ni'jtriene biesterbaorlik en willen ze niet
Veenpolder over een wiendstil pattien lopen
meer vot uut de streek. De vrundelikhied en
gemoedelikhied zollen ze niet missen willen.
Et is stille op 'oons bospattien Veerderop
heuren we inienen wat meziek en evenpies

kunnen.'Aachter de Helomavaort verwaacht
ie de vlakte en dus haost altied wiend, krek
as in de Noordoostpoolder. Hoe aanders en
verrassend is et hier.'
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";CM414mdoeas over 'JaotcrOcic'
Veur et yak Hiemkunde in et basisonderwies het Henk Jager van Berkoop een
biezundere netuurles ontwikkeld. Op de hiemkundemiddag veur de leerkrachten van
et basisonderwies in 2012 wodde'Waeterbesies'veuret eerst prissenteerd, en daornao
wodde de les at op een tat schoelen geven. Viak veur de zommer gaf Henk Jager de
les nog an een viertal groepen van de Boekhorstschoele in Oosterwoolde en dat het
omrneraek goed voldaon.
Henk Jager die in et daegeliks
even warkzem is bi'j It Fryske
Gea, vertelt in de les over et
waeterleven. Dat dot hi'j n.a.v. zien
eigen onderzu kings op dat gebied,
Henk bet as netuurkenner en
liefhebber een protte weet van et
onderwarp.Tiedens de les tat hi'j ok
verschil!ende k!eine waeterbesies
zien, die hij in kleine bakkies
mitnemt. De besies het hi'j ok zels
vongen en hi'j zet ze nao de lessen
weeromme in et waeter. Uteraord
zitten daor gien bescharmde
soorten bi'j.
Henk Jager, die zien les in
begriepelik Stel!ingwarfs geft,
schreef in 2007 'Et Stellingwarver
plaanteboek'en is now doende mit
een boek over vissen, amfibienen
en reptielen. Et doel is dat et boek
an et aende van ditjaor of begin
volgend jaor verschienen zal. Et
boek wodt uutgeven deur de
Stellingwarver Schrieversronte.
De kiender van de Boekhorstschoele
Iuusterden mit veul andacht naor
Henk Jager zien verhael.
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Freddie de Vries

Wolvege: griep die kaans!!!
Ii:

W

at een mooi bericht dot de
wolf weerommekomt naor een
lee fgebied waor as hi'] zoe'n 300
jaor leden verdreven is. Op 28 april

1712/s len van de laeste wolven doodscheuten

deur Albert Harmens Huysman uut Wolvege.
Onderleiding van grietmanjhr. Duco van
Haren zag et beest et laeste levenslocht op
'e Scheene aachter Hooltpae. Dr wodde een
premie uutloofd van honderd daelder en nog
vuven twin tig Caroli guldens deur de grieteni']en
Schoterlaand, Opsterlaand en de oostelike- en
westelike Stellingwarven.

Hiel yule meensken huveren bi'j de gedaachte dat die schrokop zien plak weer innemen
zal in oonze netuur.Veural veebezitters
kniepen 'm now at en de VVD begon voten-daolik at over et daeleknallen van disse
"brute" beesten. 1k zie et aanders en zie volop
meugelikheden veur dit prachtige, schrutene
dier. Wolvege moet zien naeme uutbuiten
gaon. Overal in de gemiente liggen uutgestrekte netuurgebieden waor as de wolf him
uutleven kunnen moet. Langs De Lende kun
weer kuddes schaopen weiden in de schraole
blauwgroslanen. Ok de vleiskoenen moe'n
hier de ruumte kriegen om lekker en blobgisch vleis te produceren. De wolf zal hier
en daor wet es even aorig huusholen en wat
kalfies en schaopen lekker opvreten, mar dat
is echte oernetuur en daor het de mederne
saemenbeving behoefte an. Netuurlik holen
we geregeld safari's veur de toeristen, en
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De wolf: een prachtig, schruten dier,

zorgen dat de adrenaline beheurlik stiegen
zal gedurende zoe'n schiemertocht deur
de wildernis van de Stellingwarven. We kun
hier en daor de spanning wat keunstmaotig
opvoeren deur now en dan et goelen van de
wolf bi'j voile maone heuren te laoten mit
een goed verstopt geluudsbaantien. Ok kun
we wat Duutse heddershonnen ofrichten om
zo now en dan es oons pad kruzen te laoten,
want haost gien meenske kan in et halfduuster et verschil ontdekken. Op zoe'n tocht mit
plaetselike gidsen leggen we hier en daor
een peer anvreten renen en schaopen daele
en zuken naor de stront en voetsporen van
die geheimzinnige naachtbraoker. Wolvege
zal weer opbluuien en de tieden van de grote
varkensmark zullen herleven. De ooit talrieke slaachteri'jen kommen ok weeromme en
gaon now op de biologische toer. Een peer
keer in etjaorwo'n alle wilde koenen en
schaopen deur oonze eigen "cowboys" van uut
de velden Wolvege in dreven. Dwas deur de
heufdstraote (krek as in Pamplona) wo'n ze
tussen duzenden toeristen deurdreven. An et
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aende van de opwienende tocht zullen ze nao
een mool vri'j leven uuteindelik in de slaachteri'jen belanen. Wolvege staot op zien kop
en op et Centrumplein is d'r aovens rodeo op
et opbrochte witte zaand uut de zaandwinputte van Punter. De kroegen poelen uut van
etjongvolk en de countrymeziek verspreidt
him over de straote. Ok de resteraants zitten
graotvol en doen goeie zaeken mit de ekologische vleisgerechten. De horeka vuult et
goed an en de kroegen en resteraants kriegen
toepasselike naemen as Roodkapje, De wolf
en de zeven geities, De Goelende Wolf, De
Hongerige Wolf, De Wolf in Schaopskleren,
en gao zo mar deur. D'r won weer laandgoederen mit zwaore buke-en ekkelbomen en
waeterperti'jen anlegd. Et wodt weer zoas in
de tieden dat Jac.P.Thijse en Jacob van Lennip
Wolvege andeden en vol lof weren over dit
smoeke, lommerrieke dorp mit allure. Burgemeester Van Klaveren kikttevreden veur
him uut as hi'j vanuut zien ambtswoning wat
vaag geroezemoes van de feesten heurt. Dit
smit toch meer op as een saai golfterrein bi
de Driewegsluus, daenkt hi'j, wiels hi'j naor
de cd-speuler lopt. Onder de welbekende
klaanken van "De Dodenrit"van drs. P gaot
hi'j op de sofa zitten en kikt glimkende naor
et bottien an de waand mit de mooie Stellingwarver spreuke: 'Wie 'm tot een schaop
maekt, wodt deur een wolf opvreten'!!!

Carolien Hunneman

Wonen in Helsinki
Hiel veul van Jim kennen heur vanzels we!: Carolien Hunneman. Juust ja, dot maegien uut
Qosterwoolde datzo ommeraek mooie (Stellingwarver) lieties zingen kan, mar dot butendat ok zo
verhipte goed in schaetserieden is. Meerdere keren trod Carolien mit heur lieties op tiedens kulturele
aovens van de Ste!lingwarver Schrieversronte. De Iaeste keer was dot begin dit jaor op oonze grote
vri'Jwi!Iigersaovend in Langedieke. Carolien warkte, naodatze de ALO in Grunningen ofrondde, mit
veulpiezier en sukses in buurgemiente Stienwieker!aand as coach van et 'beweegteam Dot team
zorgt d'r veur datJong Stienwiekerlaand genoeg anbod krigt om veul an gezonde en verantwoorde
beweging te doen. Toch besleut Carolien eerder dit jaor om mit len en aander te stoppen. In
augustus vertrok ze naor Finlaand en woont now Helsinki.
Veur 'De Ovend'schrift Carolien de kommende tied hoe et leven in Helsinki is en watze door
a!Iemao!e mitmaekt. Wi'J hopen dat Jim krek zoveul van heur verhaelen genieten zulien as dot wi'J
dot mitien a/ bi'J de eerste oflevering daon hebben!

D

onderdagmiddag, 13.11 ure. De
fiets beneden in de fietsekelder
daelezet, en mit een zocht plof 1k de
roggezak op 'e grond in de gang. Op
'e weerommeweg van de achtste kursusdag
van 'Finnish for Foreigners, level 2' bin ik
krek veur de bujje thuus. Een schip mit zoere
appels komt in de veerte andrieven. Vanuut
oons appattement in de wiek Etela-Haaga in
Helsinki kun we de omgeving aorig overzien.
Zo ok de stormaachtige wolkens die op
dit mement andrieven kommen. Een mool
mement om et huuswark te doen wat we
vanmorgen van de lereres opkregen hebben.
1k bin sund midzommer ('Juhannus'), wat
op 21 en 22 juni vierd wodde, in Finlaand.
De liefde trok me naor et Hoge Noorden.
Alles wat ik in Nederlaand dee is ofrond en
opzegd. De kollega's bi'j et beweegteam van
Steenwiekerlaand uutzwaaid, schaetsklub
De Kluners' opzegd en uuteindelik de
auto inpakt. We (mien Grote Liefde en
ik) vertrokken vanuut Oosterwoolde, via
Kopenhagen en Stockholm, naor Helsinki.
Mien ni'je thuusbasis. De schaetsen en gitaar
bin mit, krek as de bikini en de skibroek. In
Finlaand bin de zommers over et algemien
lekker waarm, en de winters iezig koold.

-

Carolien in Langedieke, 22 feberwaori2Ol3.
Temeensen, in etzuden. Finlaand is, moej'
weten, groot! Om van et zudelikste puntien
naor et noordelikste puntien te rieden bi'zoe'n
17 uur 0500 km) onderwegens mit de auto.
Mar goed, tied veur huuswark. Fins wodt
as iene van de Iastigste taelen ter wereld
beschouwd. Nao twie weken kursus snap
ik dat hielemaole. Een kotte impressie van
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et Fins: elk warkwoord wodt vervoegd
naorgelang de persoon en de situaosie.
Redelik vergeliekber mit et Fraanse systeem
van onriegelmaotige warkwoorden. Et
Fins het zes woordtypes, die elk aanders
vervoegd wodden. D'r bin gien lidwoorden en
veurzetsels, die bin allemaole verwarkt in de
warkwoorden en zelsstanige naemwoorden.
De zelsstanige naemwoorden wo'n
daoromme ok vervoegd vanof de stam van
et woord. De persoon like veurnaemwoorden
krek zo. Al die veraanderings hebben regels,
mar elke regel het ok zien uutzunderings.
Kabberetier Hans Teeuwen hadde et ooit
over 'onwelvoeglike veurnaemzetsels'. Zokszo-wat dus. En dan heb ik alliend nog mar de
inkelvooldige tegenwoordige tied had tot
now an toe...
Woensdagmiddag 14.37 uur, iene weke Iaeter.
Nog de hieltied straolend mool weer hier in
et Hoge Noorden! En dat wiels september
(op et moment van schrieven) toch al veur
de deure staot. Hier in Helsinki is zo an et
aende van de zommer elke dag wel wat te
beleven. Veurige weke hadden we de Artnight, een aovend waorop alle vormen van
keunst te bewonderen en beleven binnen in
et centrum van de stad. De boekhaandels en
biebeitheken weren eupen tot middernaacht
en hadden signeersessies mit bekende
schrievers, op 'e straote kwaj' muzikaanten,
tenielgezelschoppen en schilders tegen, in et
park wodden salsadaanslessen verzorgd en
op et grote med iagebouw bi'j et meer wodde
op een megagroot doek een eupenlochtfilm
vertoond.
Aj'willen, kuj'elke dag wel zoks mitmaeken
in Helsinki. 't Weekaende hierveur was
et 'ravintolapäivä resteraantedag. Dan
mag iederiene zels resteraantien speulen
en zelsmaekt eten verkopen. Een Finse
uutviening, mar et wodt tegenwoordig in
meer lanen daon. Ravintolapäivä is hiel
gezellig en de Finnen maeken d'r een echt
femilie-uutstappien van om gedurende
de dag langs alderhaande verschillende
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stallegies mit eten te gaon.
Oons 'projekt'veur kommend weekaende
is de Helsinki Midnight Run. Mien Grote
Liefde en ik gaon tien kilemeter hadlopen in
et centrum, tegere met duzenden aandere
dielnemers. Disse had loopwedstried is meer
een evenement as een wedstriedloop, elke
kilemeter is d'r naemelik een DJ, band of
orkest mit tussendeur lochtshows, rooie
lopers en biezunder uutdoste dielnemers.
We bin de Iaeste weken al flunk in trening
west om disse tien kilemeter komfertaobel
uutlopen te kunnen.
[en aander item wat we in de agenda hebben
veur kommende weke is een ofspraoke
bi'j de immigraosiedienst. Om in Finlaand
wonen en warken te meugen heb ik een
Fins burgerservicenummer (BSN) neudig.
Dat kriej'je niet zomar, ie moe'n een geldige
reden hebben om in et laand te verblieven. Et
nommer hej'neudig veur bijna alle officiële
diensten, zoas in et zorgverzekeringsstelsel,
bi'j de baank, veur een abonnement veur et
eupenbaor vervoer, om warken te kunnen,
om belasting te betaelen... veur alles. Redens
om in Finlaand blieven te meugen en et
nommer te kriegen, bin: Finse femiliebanen
hebben, trouwd wezen mit iene die in
Finlaand woont, wark in Finlaand hebben of
hiel veul geld hebben. Hier begint et lastig
te wodden veur mi'j, ik heb naemelik gien
van al disse redens. 1k heb gien Finse femilie,
ik bin (nog) niet trouwd mit mien Grote
Liefde, ik heb nog gien vaast wark in Finlaand
en ik bin ok niet schatriek. 1k zal et dus
hebben moeten van een kombinaosie van
faktoren. Mar ik heb d'r toch alle vertrouwen
in dat de kombinaosie van een kontrakt as
schaetstrener (op vri'jwillige basis) bi'j de
klub hier in Helsinki, mit een verklaoring
dat ik gien hure hoefte betaelen of aandere
vaaste lasten heb, plus een brief van een
potentieel warkgever, mit een kostenraeming
van mezels - genoeg wezen moet om in ieder
geval een jaor in Finlaand wonen blieven te
meugen. We zullen et zien ni'je weke!

Van de redaktie

De waetersnippe: foto's van Ruurd Jelle van der Leij
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Van netuurfotograaf Ruurd Jelle
van der Leij kreeg de redaktie
halverwege september disse
prachtige foto's toestuurd van de

Van de redaktie

Stellingwarfs in Opsterlaand

waetersnippe. Ruurd Jelle maekte
de foto's van disse zo mooie voegel
op dezelde lekaosie en etzelde
tiedstip, mar mit verschillende
menieren van belochting.
De waetersnippe lat him
gewoonlik muuilik zien, en dat gelt
mit naeme veur de bruudperiode.
In de naozoemer ziej' him wat
rnakkeliker en et lokte Ruurd Jelle
ommeraek goed om een tat hiele
mooie foto's van him te maeken.
Hi'j wit zejim as lezers van De
Ovend hier ok graeg zien laoten!
Wie meer prachtige netuurfoto's
van Ruurd Jelle van der Leij zien wit,
kan vanzets kieken op zien webstee
www.rjvanderleij.nL Mar veur wie
et misschien niet wet: Ruurd Jelle
verzorgt ok schitterende tezings

Kotleden vertelde Pieter Jonker van
Oosterwoolde dat d'r ok in de gemiente
Opsterlaand gebruuk maekt wodt van et
Stellingwarfs. Op verzuuk vertaelde Pieter
de foolder van de'Vereniging vrienden
van delropische Kas'op 'e Zwaog in et
Stellingwarfs. De verieninge bödt de
bolder in verschillende taelen an, en now
dus ok in de tael van de buurgemienten
Oost- en West-Stellingwarf. Een prachtig
initiatief!
DeTropkche Kas is trouwens et bezuken
meer as weerd. Hil is te vienen in de
Overtuun van et aodelike Lyclamahuus
an de Heufdstraote van Beetsterzwaog.
De prachtig anlegde tunen en historische
panen bin de stille getugen van de rieke
aodel uut de 17e en 18e ieuw.
Een belangriek onderdiel hiervan is
et kassekomplexDeTropische Kas Et
kassekomplex ligt in een ofzunderlik
pat van de Overtuun tegenover et
gemientehuus in Beetsterzwaog, in
et Stellingwarfs zeggen we trouwens
meerstentieds gewoon 'op 'e Zwaog'.

angaonde de Stellingwarver
voegelwereld, waorbVj hi'j vanzels
ok ommeraek veul van zien unieke
foto's zien tat. Wie veur zien
verieninge of klub Ruurd Jelle
veur zoe'n lezing boeken wit; jim

Tuunmannen in dienst van de femilie
Lydama kweekten hier eertieds exotische
bloemen en vruchten. Now bin de
kassen veur elkeniene toegaankelik en
kuj'genieten van bloemen en plaanten
die vroeger alliend in bezit van inkelden
weren..

kun him berieken deur te mallen
naor: rjvanderleij@gmail.nl, of

Veur meer gegevens kuj' kieken op de
webstee www.tropischekas.ril.

deur him te bellen: 06 30253737.
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Lily Köhler

Mimi 2

D

aor zit hij clan. Mien ni'je schildpadpoes, mit zien biesterbaorlik mooie
lochtiggrune ogen naor buten te kieken
deur mien slaopkaemerraem. Hij wil de
tuun in, mar dat mag niet.
De verzorgster van asiel De Kluif, waor ik him
vier weken leden ophaeld heb, het zegd dat
hi'j zes weken binnen blieven moet om an
mij en zien ni'je huus te wennen.
Doe mien veurige poes Poemie, een gries
Kartuizertien, op 1 7-jaorige leeftied veurgoed
naor de poezehemel vertrok, besleut ik om
NOOIT meer te beginnen an een ni'je katte.
Toch droomde ik stiekem van een nije poes
omreden et zo stille was in huus. Niks meer
om tegenan te praoten, niks meer om veur
te zorgen. En moch ik dr toch iene nemen,
clan mos et een schildpadpoes wezen. Krek
as mien eerste poezeliefde Mimi, die ik kreeg
doe ik vier jaor oold was. Mimi... waor ik de
oorlogsjaoren, de bevrijding en ongelokkige
liefdes mit dielde.
Aovens, as ik naor de laekenstraote gong,
sprong Mimi op mien bedde, kreup in mien
nekke tegen mien rechteroor an, en begon te
spinnen. 1k heurde zien daarms ronken as de
moter van een lillike ente, en in zien lief spattelden de kiender as weren ze votstoppertien
mit mekeer an et speulen. Eer mien mem op
bedde gong nam ze Mimi as een dweil in heur
aarms en sleut him op in de keuken.
Mimi kreeg 124 kiender en is 18 jaor wodden.
Zien dood het diepe groeden aachterlaoten.
Mar alles gaot veurbi'j... De iene komt, de
aandere gaot en zo schosselen we allemaole
zachiesan et leven deur. Tot dr somstieden
inienen een hiel klein wondertien gebeurt.
In de Stienwieker kraante zie ik een fotogien
van een schildpadpoes die in asiel De Kluif
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om een ni'j baosien vragt. Een schildpadpoes!
Op 'e foto kikt hij me an mit een peer ogen
die mien ziel diepe raekt.
'Nee! roep ik hadde-op tegen mezels. '1k begin dr niet meer an. 1k bin now 75 jaor en te
oold om nog een nije poes te nemen.'
De kraante mik ik in de schure en ik zet me
een koppien thee.
Die aovend kan ik mar niet in de slaop
kommen. 1k loop naor de schure en hael de
bewuste kraante weer uut de deuze mit oold
pepier. 'Et verplicht me netuurlik hielemaole
nargens toe as ik es kieken gao,' murmel ik
zachies tegen mezels, en clan val ik in slaop.
De volgende morgen pak ik de auto en riede
naor asiel De Kluif. In een kaemer zitten acht
katten ni'jsgierig naor me te kieken en de
ienige van de acht poezen, die uut zien maantien stapt en naor me toe komt is de schildpadpoes. Hi'j rokt an mien haand, geft me een
koppien wiels ik op de stoel zitten gao die
klaorstaot veur de klaanten. De poes springt
op mien schoot en begint te spinnen. Op dat
ogenbllk bin ik verliefd en verleuren. Binnen
een half ure staon we tegere op straote. Hi'j in
een liend poezemaantien, ik in de wolken mit
mien ni'je anweenst.
'Mem, wat mooi daj' weer een poes hebben!'
ropt mien dochter vrolik deur de tillefoon.
'As ie doodgaon neem ik him wel, heur!'
'Oe gut, as ik dood gao...' zeg ik veraldereerd.
'Daor ha'k nog niet an docht.'
'Geft niet heur,' zegt ze lief. 'Hoe nuum ie
him?'
'Mimi 2,' zeg ik beslist.
Mimi 2 het et gesprek mit andacht volgd,
ze springt van de veensterbaanke op mien
bedde en gaot lui naost me liggen. Et Iiekt as
kennen we mekeer al jaoren.

'Hoe oold bin ie now?' vraog ik. 'De dokter
zegt dat ze je mit de ziekenauto ofleverd
hebben bi'j et asiel en hi'j schatje op een jaor
of viere.'
1k krieg glen antwoord. Et hoeft ok niet. Want
Mimi is zó lief, zó sierlik en zó lienig (dat bin

ik al jaoren niet meer) en zó elgenwies, ik
beschouw heur as een geschink uut de hemel
dat 1k kregen heb. Welkom bi'j mi'j in Tuk,
Mimi 2. 1k bin zo bliede mitje.

Toegang ommenocht
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Rosie Kills, bestaonde uut Sietske Sytsma en Rob Zandgrond, wun veurigjaor de twiede pries.
Op zaoterdagaovend 9 november wodt al weer veur de zesde keer et Stellingwarfs popfestival
Stellingwarfpop holen. Dit keer is et festival in et dorpshuus van Makkinge; et festival begint
aovens om half achte. Zes bands doen mit an de wedstried wie van heur et beste Stellingwarver lietien heuren lat. Dat lietien moet niet alliend de tekst oorspronkelik van wezen, etzelde
gelt ok veur de meziek. Een deskundige jury, mit o.e. neerlandikus en Schrieversronte-bestuurslid Peter Riksma, zal de uuteindelike winner anwiezen.
Behalven de optredens van de zes bands is d'r ok een optreden van Serge Epskamp, hi'j wun
Stellingwarfpop et oflopen jaor. De bands die dit keer mitdoen bin: TheAfterMidlife Group, Spiritof the Dark, After Peggy, * Wait nait, Rosie Kills en Shady Lane. Stellingwarfpop 2013 zal krek
as veurig jaor prissenteerd wodden deur Fans Herder, hi'j is o.m. bekend as zanger van A Liquid
Landscape.
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Kees Koopstra

[en Oegende start
lkjaor gaon d'r een groot tal vri'jwilligers
mit krojen bi'j de deuren langes om StelIingwarver boeken an de man te brengen.
De boeken staon dan in een bak in een
kroje. 1k bin lene van de helpers, die ommenocht de boeken in de bakken doen. De laeste
woensdag van augustus hebbe 1k ofspreu ken
mi'j daorveur bi'j de Schrieversronte te mellen. 1k hebbe de bienen al wat vroeger naost
bedde as aanders. Kwat over achte zit ik op 'e
fiets. Ja zeker, dat is veur mi'j een vliegende
start. Dat kuj' ok wel zeggen van de Poolse
Berghond, die in Frankriek, de weg tussen
Else en Ni'jberkoop de weg opvligt en mi'j in
de blue bit. 1k schrik mi'j rot. Mien 'help! help!'
is grif tot veer in de omkrieten te heuren. Da'k
bloede as een rund wi'k niet zeggen, mar et
bloed lopt mi'j wel bi'j et bien daele.
Et zit de baos slim dwas. Hi'j zol zien kammeraod krek an de liende doen. Hi'J lat mi'j
tussen neuze en lippen deur weten, dat zien
waekhond gek op fietsers is.
De honnebaos behemmelt mi'j wat mit een
nat washaantien en plakt een pleister. Intied
komt zien vrouw d'r ok bi'j. Zi'j stri'jt wat zoolt
in de wonde mit:'lk hebbeje zo zegd daj'de
hond mitien vaaste doen moesten.'
1k belle de dokter in Berkoop veur een tetanusspuite. Half twaelven kan 'k daor terechte.
De honnebaos drokt mi'j op et hatte dat hi'j
de doktersreken betaelen wil. Hi'j is donkt mi'j
nog slimmer overstuur as ikke.
Bi'j de Schrieversronte doe 'k mien verhael
en trekke de piepe van mien kotte broek wat
ophogens. De vrouwluden zetten grote ogen
op. Waor heur 'oe's' veur binnen, wete 1k niet.
Et zol best veur mien kuten wezen kunnen.
Mien Mensendiecktherapeute zee kotleden
nog:'Wat hej'veurjow leeftied moole kuten.'
1k bin om half twaelven bi'j de dokter. De
assistente haelt de pleister vot en kikt naor
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de honnebeet. Heuroordiel:'Een wond van
een centimeter. D'r moet een hechting in. Dat
moet dokter domm let mar doen.'
1k gao weeromme naor de waachtruumte.
Daor heur ie dan alderhaande verhaelen,
zoas:
'Aj' lenkeer deur een hond beten binnen, kuj'
d'r vergif op in nemen, dat etje weer overkomt Dat zol deur de aangstgeur kommen,
die aj' bi'j je dregen. Elk veurdiel, het zien
naodiel, of is et: elk naodiel, het zien veurdiel?
1k daenke drekt an de honneman, die opmarkte:
'Dan kom 1k daenk' in 't Else Blattien?'
Vrouw Go, de dokter, oordielt aanders.
'De wonde moet niet dichtemaekt wodden.
Die is een centimeter diepe en zal zweren
gaon en jow zullen mit een groete op de bille
deur et leven moeten. 1k plakke d'r een zwelverstattien op en daor doe 'k dan een pleister
over.'
Ze sch rift een nota uut veur een vesite en een
antibiotikakuur van een weke. Een tetanusspuite veur de honnebeet van achtjaor leden
geft genoeg ofweer, wodt mi'j verzekerd. 1k
betaele bi'j de balie kontant.
Wat bin 1k vandaege inneumen mit al die
andacht van vrouwluden! Mien dag kan niet
meer stokkend.
Een half ure Iaeter stao 1k mit de reken bi'j de
honneman veur de deure. De Poolse Berghond lopt in zien grote loop en maekt veul
Iewaai. Asof hi'j zeggen wil 'Et spiet mi'j,'wee'k
niet. 1k verstao gien Pools en al hielendal glen
honnetael.
Zien baos is bliede, dat et zo goed oflopen is.
Mar nog blieder, da'k niet kwaod op him bin.
Een vliegende start is et aovens ok veur de
vri'jwilligers van de Schrieversronte. Zi'j sutelen veur € 2650,- an boeken uut.

Van de redaktie

Winterwille.: ni'j boek,veur kiender
Kommende novembermaond versch lent
d'r bi'j de Schrieversronte een biezunder
kienderboek. An et boek, dat Winterwille
hieten gaot, warken mit mekeer zeuven
schrievers mit van wie de meersten al
anger doende binnen mit et schrieven
van verhaelen, riempies of strips veur
kiender. In et boek kom men verhaelen,
gedichten, striptekenings, spullegies, puzels,
kleurplaeten en gao mar deur. Veur die grote
verscheidenhied an onderwarpen zorgen
Herma Egberts, Nanda van Gestel, Xavière
Kolk, Ruurd Jelle van der Leij, Christine Mulder
(Stien van Anne), Sjoukje Oosterloo, Frank
Spijkers en Sietske Bloemhoff. Veur een
prachtige opmaek van et boek in A4-fermaot
zorgt Herma Egberts van KlareKijk uut
Berkoop. Et boek wodt 120 bladzieden dikke
en zal drokt wodden deur Printbase uut Sint
Jehannesge. De pries van et boek is op dit
mement nog niet bekend.
Over schrievers:
Van Herma Egberts verscheen an now toe
len kienderboekien in et Stellingwarfs,
dat is et boekien Muske en Fret. Daornaost
schrift Herma o.e. kollums veur de bladziede
'Stellingwarver Zaeken' in de Stellingwarver
kraanten. Nanda van Gestel is krek begonnen
mit et schrieven van kienderverhaelen. Nanda
dot veul onderzuuk naor ere menieren van
onderwies veur mit naeme jonge kiender en
sch reef o.e. et boek De were/dais k/asiokaai.
Xavière Kolk schreef een peer jaor leden
et kienderboek Job, Tjitske en mevrouw De
Vries. Speurtocht door de Ste//in gwerven.
Veur dit biezundere boek leverden ok
schoelekiender bi'jdregen. Ruurd Jelle van der
Leij is de fotograaf van o.e. Et Ste//in gwarver
voegelboek, en zet him ok in veur een

voegelexkursieprojekt veur et Stellingwarver
basisonderwies. [en diel van de prachtige
foto's veur dit biezundere kienderboek
wodden van teksten veurzien deur Freddie
de Vries. Van Stien van Anne verscheen et
prachtige prenteboek mit vassies Muske
Tiemen. Veerder sch reef Stien van Anne ok
de dichtbundel Storm in et/even. Sjoukje
Oosterloo sch reef een drietal novellen veur
leerlingen van et basisonderwies en vertaelt
allejaoren et boekien Tomke. Daornaost
schreefze twie boeken mit kotte verhaelen
veur voiwassenen. Frank Spijkers is behalven
Histotolk ok schriever en tekener van twie
stri pboeken: Weeromme naor Ste//in gwarf/
Terug naaar Ste//in gwerf en De wraoke van
Pieter Stoefzaand. Van Sietske Bloem hoff
verscheen in 1998 et verhaeleboek in de bos
van Piepmoes. Daornaost schreef ze veur
de vroegere schoelekraante'Uut de buse'
verhaelties over et maegien Anna en heur
hond Kellie. Jim zien hieronder een bladziede
uut Winterwille.
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"die Iiquiditeitsprognose is wel arg zunnig, een second
opinion kan daenk ik glen kwaod"

...as jow MRW Accountants inschaekelen..

...staon jow d'r nooit alliend veur!
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