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Veur een haeze en een slakke
is et op dezelde dag ni'jjaor
(haostig wezen levert zelden wat op;
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Da's van hoeken en hennen maekt
(et bestaot uut allemaole kleine hoekies, veural zegd
van een ruumte in huus; Ni jtriene, Spange)
2014

Wi'j beginnen disse kelender vanzels weer mit jim in et aldereerste plak
een hiel goed, mooi en gelokkig ni'jjaor toe te weensken. Wi'j hopen dat de
stokkies op de kelender daor een betien an bi'jdregen zullen! Reken mar we
oons uterste best daon hebben om veurjim weer een zo ofwisselend meugelike kelender saemen te stellen mit tal van aorige verhaelen, gedichten,
wies- en wetensweerdigheden. De mitwarkers an de kelender van dit jaor
bin: Roely Bakker, Klaas Boersma, Harmen Houtman, Kees Koopstra,
Sjoukje Oosterloo, Frank Spijkers en Freddie de Vries. Zi'j mit mekere
zorgden veur een hieleboel ni'j wark datjim vast mit veul plezier lezen zullen. De koördinaosie en saemenstelling was in hanen van Sietske
Bloemhoff.
Behalven wark van de meensken die hier krek nuumd binnen, is d'r ok oolder wark op de blatties te lezen, zoas bi'jglieks prachtige gedichten van
Willem Jan Teijema, en ooldere verhaelen en gedichten uut et Stellingwarver tiedschrift De Ovend, dat onderhaand al meer as veertig jaor bestaot.
Daornaost bin d'r vanzels ok opni'j alderhaande aorige en vermaekelike
taelstokkies in de kelender opneumen, d'r staot een hiele riegel grappies in,
d'r wodt verteld over plaanten, over klokkestoelen, ie kun puzelties oplossen en gao mar deur! De oplossings van de puzelties kunjim de hieltied een
posien laeter lezen op de webstee www.stellingplus.nl. Op die webstee én
op www.stellingwarfs.nl is trouwens altied 'van alles' te lezen over et Stellingwarfs en de Stellingwarver Schrieversronte.
Tot aentienbesluut weensken alle kelendermitwarkers jim ommeraek veul
plezier toe mit et lezen van de Stellingwarver Spreukekelinder 2014!

Sjoukje Oosterloo
Een boel fesies
An et aende van et jaor koj' d'r as volwassen meenske bijkaans in
omme mit al die feestdaegen. Veural as d'r ok nog jaordaegen tussen
zitten. Kuj' begriepen hoe muuilik dit te ontholen was veur een maegien as Noa, van drie turven hoge. Veural doe heur heit him ok nog
een nije auto anschafte in december, was et bilkaans veur zoe'n
ukkien hielendal niet meer te bevatten. Onder et eten somde ze de
feestdaegen op: 'Eerst hawwe Suntematten, doe was ik jaorig, en
Sunderklaos was ok nog jaorig. Laeter hadden we et kastfeest en ok
nog autoni'j.'

Zunne op 08.47, zunne onder 16.43
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Wat is dat een kever van een kerel!
(een onbeschofte, onuutstaonbere, slim vervelende
kerel; Oolde- en Ni 'jlaemer Ni 'jtriene)
2014

Werelddag van de Alfabetisering
Eerste Kertier (maone) 04.40
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Hij is lang gien honderd
(hij is getikt,' Steggerde)
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De beste weensken
Beste weensken veur een ieder
veur manluden en vrouwen
veur de straoters die mit stienen sjouwen
veur de dokters die een snee bekieken
veur fietsers op 'e klinkerdieken
mar ok veur tuunders die graeg harken
en veur schilders die mit kwasten warken
veur sanseveria in potten
veur vleermoezen in drupstien grotten
ok vioelen wil ik niet vergeten
en veur oelen, die et beter weten
veur de vliegen op mien kni'jen
veur stoezeboolten die zo staotig wi'jen
'k zol wel uren deurgaon kunnen
ik wil elk et alderbeste gunnen
en wil et dit jaor echt niet lokken
dan moej' toekem jaor 'de riepe appels' plokken
Harmen Houtman

Kees Koopstra
Aj' mit et goeie bien van bedde stappen, stap ie de dag goed in
A'k morgens wakker wodde en mien gedienegies losdoe, he'k d'r
gien nosie van welk bien et eerst et slaopkaemerklied raekt.
Dat wodde aanders, doe 'k een ni'je heupe anmeten kreeg. Ik wodde
doe slim waorschouwd om mit et goeie bien van bedde te stappen.
In 't ziekenhuus wodde ik tot vervelens toe vraogd, wanneer ik
geboren was. Nao de vuufde keer hebbe ik dan ok nokkig zegd: 'Dat
he'k al honderd keer zegd. Zorg dan een keer, daj' hier de administraosie op odderkriegen.'
Zi'j wollen d'r wisse van wezen, as die klikte mit mien goeie bien.
Van doe of an nuum ik morgens mien jaordag en gaot mien goeie
bien eerst.
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Oonze lieve Heer, kost en kleer
Et hemelriek en dan niet meer
(wodt wel es zomar, veur de grap, zegd; Hooitpae)

2014

Zunne op 08.43, zunne onder 16.52
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Ik bin nogal van hoog komof,
want mien vader was vuurtorenwaachter...
(Scharpenzeel)

2014
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GRAPPIES
Niet alliend
Meester zegt tegen Jeroen: 'Ik begriep niet hoe iene in zien ientien
zovule fouten maeken kan.'
Jeroen antwoordt: 'Da's aanders niet zo muuilik, meester. Ik was ok
niet alliend, mien heit het me hulpen.'

Lachen
'Hee, Michiel, dat maegien van hiemaost lachte zopas naor mi'j ... '
'Gien wonder!' gniest Michiel. 'Doe ikjow veur et eerst zag, moest
ik ok lachen!'

Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Een aarm meenske zocht naor eten, een rieke naor de zin in eten
Pattie meensken die zels een snotneuze hebben, meugen graeg die
van een aander ofregen
Lui wezen is: uutrusten veurdaj' muui binnen
Pattie meensken bin krek as keerzen, die heurzels opbranen om
aanderen bij te lochten
Men zicht meer oolde drinkers as oolde dokters
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Hebben is holen, kriegei i is een keunst
(De Fochte 1)

2014

Volle Maone 05.53
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Honderd, schiet in de pot dat et dondert
(wodt wel es zegd af bij et tellen
an honderd toe binnen; verspreid)
OY)

2014

Sokeren
Wie kent of bruukt dit mooie Stellingwarver woord nog?
Et het twie betekenissen:
1. Naokoken: 'Et moet nog even naokoken' (Ni'jberkoop,
Oosterwoolde)
Mar et kan ok inholen dat koffie, thee of eten te lange verwaarmd wodt en zo de smaek veriöst: 'De koffie staot d'r mar
te sokeren' (Steggerde)
2. Et tintelen van bienen: 'Et bien dat sokert me' (Hooltpae)
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

Dichter wezen
Mooie zinnen maeken
waor as zo now en dan
mar zeker niet te vaeke
een woortien uutroe geit
dat wei zin het
En aandersomme
As dichter
wi'k schilderen
hoe as et is
hoe as et was
en hoe as et
(niet)
wezen mos
Willem Jan Teijema
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Begin van de Bidweke
veur de lenhied
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De hakke lichten
(d'r vandeur gaon; Ni'jberkoop)

2014

Zunne op 08.37, zunne onder 17.04
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Aj' hier botter op 't brood hebben,
moej' niet om de keze naor 't butenlaand gaon
(waoromme zoj' et argens aanders zuken, as et leven in
de eigen omgeving redelik goed is, Blesdieke)

2014

Roely Bakker
Kraomschudden (1)
(As de krisis anhoolt dan...)
'Rinus, jow mossen Tine mar bericht doen.' Hiltje staot mit de hanen in de zied. Ze is de hiele
dag al wat vremd in de huud, mar deur de scharpe pienescheuten die now deur heur henne snieden, is ze d'r wisse van dat de poppe kommen wil. Rinus verschöt van kleur. In de haost om vot
te kommen stroffelt hi'j over zien eigen bienen.
'De sleutels, waorhe'k de sleutels now daeleiegd?' Verheerd kikt hi'j om him henne.
'Kiek es in de broeksbuse,' radt Hiltje him an, 'daor laoj' ze deurgaons in zitten. Ie hoeven niet
zoe'n kiepedrokte te maeken, et poppien vaalt d'r zo niet uut.'
Schuddekoppende zicht ze een ogenblik laeter de auto mit gierende banen de weg op scheuren. 'Manluden,' zocht ze. Et is jammer dat Tine niks hebben moet van mederne media, eers
hadde ze heur bek as ze now de vroedvrouw en de kraomzorg dot een sms-ien sturen kund. Of
desnoods hadde ze heur opbellen kund. Mar Tine wil van gien tillefoon weten. As de meensken me hebben moeten dan kommen ze mar daele, mient ze.
Hiltje het d'r eerst wel tegenop zien, doukies Tine in huus. Mar d'r is wieder niet iene die een
poppe an de bost het. Et is krisis en dejongeluden bin bange om een kiend op 'e wereld te zetten. Zels weren ze d'r in eerste instaansie ok niet arg gelokkig mit west. Pattietoeren slat de
schrik heur om et hatte. Hoe et toch moet douk? Rinus zonder wark en zi'j hoeft d'r ok niet op
te rekenen dat ze nao et zwangerschopsverlof weerommekommen kan. De regering het in alle
wieshied besleuten dat de regels om warknemers te ontslaon, versoepeld wodden mossen. Et
risseltaot is dat niet iene meer wisse van wark is. Et vaalt niet mit om de aenties an mekeer te
kneupen. Gelokkig het ze et meerste poppegoed twiedehaans anschaffen kund. Et slimste is
toch wel dat d'r gien poppevoeding te kriegen is. Gien keunst- of poeiermelk. De hiele veurraod is opkocht deur de Chinezen. De fabrikaanten leveren an de hoogste bieder. Now het de
zorgverzekering et verplicht steld, dat wanneer d'r een kleine verwaacht wodt, d'r een zogend
vrommes in huus wezen moet, die as de poppe voeden kan zolange de mem dat nog niet kan.
Hiltje konterleert veur de wissighied de uutvanhuzerskaemer nog een keer.
Et ienspersoons bedde is opmaekt, et ledikaantien zicht d'r fris uut en et ofdaankte buro is
ommetoverd tot een kommode. Zo moet et mar.
In heur eigen slaopkaemer dot een dressoir dat nog van opoe west is dienst as kassien en ankliedtaofel. De wiege, waor ze zels nog in legen het staot uutneudigend klaor.
De poppe kan kommen.
(Lees veerder op et volgende blartien)

Roely Bakker
Kraomschudden (2)
Hè, hè, Hiltje geft heur daele. De kleine is mit et boekien vol tevreden slaopen gaon.
Hiltje priest de hemel dat ze zels genog zog het. Tine kon nao een dag of wat al weer
op huus an. Ze wol veur heur diensten niks hebben. Ik hadde ja de kost veur et eten,
miende ze. Now is mit opoe ofpraot dat die Tine et spinnen leren zal.
Al et oolde haandwark wodt weer in ere hersteld, now kaant en klaor haost niet te
betaelen is.
Morgen kraomvesite. Hopelik slapt de poppe een flink schoft deur.
Wat het ze d'r tegenan zien. Kraomvesite. De kaasten weren, krek as de pottemenee
zo goed as leeg.
'Maegien, maekje niet drok, komt tied komt raod,' miende opoe.
Ze kon wel in toekomst kieken kunnen, daenkt Hiltje. Rinus hadde amper et bericht
de wereld instuurd dat ze een gezonde dochter kregen hadden, of de eerste vrunden
kwammen al daele. De iene mit een krentebrood, de ere mit appeltaart, weer een
aander mit vleis van eigen slaacht. De diepvries waor as de bojem aorig van in zicht
kwam, is now zo goed as vol.
'Nee, nee, we nemen niks. Jow moe'n rusten. Mit een dag of tiene kommen we
kraomschudden.' Vot weren ze weer.
Bi'j de naoste buren gong Rikus persoonlik langes om de geboorte te mellen. Oolde
Martje gaf him een peer flessies advekaot.
'Veur Hiltje, om an te starken,' zee ze.
D'r glidt een giirnkien over Hiltje heur wangen. We kunnen douk een stille kroeg
beginnen, daenkt ze. Advekaot, vleerbeiewien, proemen op branewien, boerejonges, et halve aanrecht staot d'r vol mit.
Om an te starken het ze et mar bi'j de kiepesoep, die mit pannen vol brocht wodden,
huilen.
Opoe hadde geliek, in nood wodt een meenske viendingriek en leer ie je vrunden
kennen.
Hiltje vememt niet meerdat Rikus naost heurkropt. Zeis bek as de poppe in diepe slaop.
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't Lopt as een klokkien
(et gaot goed; Oolde- en Ni'jlaemer)

2014

Laeste Kertier (maone) 06.20
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Knollen in de boek
Wiend in de broek
(Oosterwoolde)
2014

De klokkestoel van Buil
Van de nogal hoge klokkestoel van Buil is in elk geval bekend, dat die d'r in
1722 al was; Jacobus Stellingwerf maekte d'r in dat jaor een tekening van.
De Builiger klokkestoel moet in 1696 bouwd wezen en hi'j is in 1809 en
1888 nog es weer opni'j bouwd. De laeste keer dat de klokkestoel opni'j
bouwd is, was in 1984, dat gebeurde deur annemersbedrief Alten van Buil.
De klokke in de klokkestoel is slim oold, die is van 1399. Et zol daoromme
wezen kunnen dat d'r in dat jaor Ok al een klokkestoel west het. D'r is ok
wel es beweerd dat de klokkestoel eerder drie klokken had het. Et zol aorig
wezen as zoks nog es uutzocht wodden kunnen zol.
Vroeger wodde de klokkestoel vule meer bruukt as now. Nog tot de Twiede
Wereldoorlog an toe koj' de klokke twie keer daegs heuren: om acht ure
morgens en om vier ure middags. Trouwens, om negen ure koj' in Buil de
klokke van Else heuren, en dat betekende veur veul Builigers koffietied!
0k tot de oorlog wodde d'r in Buil de klokke kleptas d'r iene uut de tied raekt
was. In de meerste plakken koj' heuren as et om een kiend, vrouw of man
gong, mar in Buil was dat krek wat aanders. As d'r een kiend wegraekt was
wodde de klokke drie keer ien keer klept, bi'j een jeugdig persoon drie keer
twieje en bi'j een ooldere drie keer drieje. Nao et kleppen wodde de klokke
drie keer een kertier luded. Et kleppen en luden nam al ruit al een goed ure in
beslag. Bi'j de begraffenis wodde de klokke Ok luded, tot de stoet, nao eerst
een rondgang om et karkhof maekt te hebben bi'j et graf kommen was.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff,
Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in eeii
bewarkte herdrok.

Sjoukje Oosterloo
Geeltien iene en twieje
Geeltien, Beppe heur knarrie, was heur beste vrund. Iedere morgen as de deure
van heur kaemer piepende eupengong, zee Geeltien heur goeiemorgen en zong
een bescheiden lietien.
Tot Beppe op een goeie dag naor et ziekenhuus mos, doe kwam Geeltien
zolange bi'j oons uutvanhuus. Now en dan heurden we een kot riedeltien, wat
gefladder of een tikkien tegen et spiegeltien, mar zingen dee hij amper. Doe op
een morgen leek et wel as was dr in de kouwe een doonzen dekbedde ontploft.
In de midden op de bojem lag Geeltien levenloos op zien rogge. We weren hielendal van 't centrum en gongen votdaolik naor de dierewinkel om een nij
Geeltien te kopen. We konnen daor uut weethoevule tropische voegels kiezen,
en inienen ontdekten we him, oons nije Geeltien. Et leek wel as zaggen we zien
twielingbruurtien. Thuus wodde Geeltien 'twieje', in de weer pikobello schonemaekte kouwe zet.
Geeltien twieje was aorig roeriger as zien veurganger. Hij zong, fluitte en tetterde de gaanse dag, we wodden d'r somstieden tureluurs van.
Doe kwam et bericht dat Beppe weer naor huus moch. Geeltien 'twieje' wodde
op et oolde plakkien van zien veurganger daelezet, en hij zong as een kliester.
We waogden et niet om et woord 'twieje' aachter Geeltien te zeggen, omreden
Beppe ieder ogenblik thuuskommen kon. Even laeter stopte de taxibus veur de
deure en wodde Beppe in heur rolstoel zet en heur husien binnenreden. Zenewachtig stonnen wij mit oons allen te waachten in de huuskaemer, tot Beppe
oons, mar ok heur Geeltien begroeten zol. Evenpies bleef et aekelig stille.
Alliend Geeltien zien gefluit was te heuren. Op Beppe heur gezichte verscheen
een gelokkige lach. Doe zee ze de woorden die we nooit meer vergeten zollen;
'Hé, heurenjim dat? Hij herkent me nog!'

Zunne op 08.29, zunne onder 17.16
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Die zit ok onder de kwikkies en de strikkies
(opsmuk, frutsels en fratsels, Ni 'jberkoop)

2014
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Ie moe'n niet alles veur zute koeke slikken
(ie moe'n niet alles zornar geleuven; Hooltpae))
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Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1. klinker
2. voegwoord
3. ofkotting van Nederlaand

.

4. zaandheuvel

. .

5. verhaoren
6. pronken
7. druge maeken
De oplossing is mii' een schoffien te zien op de webstee
www.steilingplus. ni.

Gedichtendag
Ni'je Maone 22.40
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Stopgaoren Dirkien en ziedepepieren Jantien
(zegd van vrouwluden die nooit argens kommen, die
nargens tegen kunnen en zo; Ni'jtriene)
2014

H.K.H. Preenses Beatrix (1938)
Chinees Ni'jjaor
(4711 -Jaor van het Peerd)

Sprokkelmaond (Dujmaond)
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Een oolde bok lust nog wel es een gruun blattien,
mar ok de geiten bin d'r niet fi'j van
(ooldere inanluden bin niet bepaold ofkerig
van jonge vrouwluden, mar et gaot ooidere vrouwluden
ok al krek zo, Hooltpae)
2014

51,0

Kees Koopstra
Kredietkrisis
De kredietkrisis is uutvunnen deur Haagse politici.
Ze wo'n d'r zels beter van.
De nederklitse is dan ok een bovenklitse.
Die kredietkrisis is mar een pepieren boel.
Kredietkrisis? Nooit van heurd.
Daj' gien AOW meer beuren.
Minder veur meer en meer veur minder.
Rattelschellig.

Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
De hadste warkers wonen in de kleinste husies
Wie starft hoolt op mit leven, mar opholen mit leven wil niet altied
zeggen daj' starven
Wie niet mooi is, kan op zien minst perberen om een vrundelik
gezicht te trekken
Dat wat wij hebben tellen wij niet, mar dubbel dat wat oons
ontgiet
Mit een volle maege kuj' beter eerlik en oprecht wezen as mit een
lege

Maria Lichtmis (r.k.)
Zunne op 08,18, zunne onder 17.29

maendag

zundag

2 3
feberwaori

week 5/6

feberwaori
k

091
Die kreeg een malle fleer om de snute
(him wodde flink de waorhied zegd, Buil)
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Hi'j is nog minder as een beest
(et is een geweldig minne kerel; Else, Nijhooltpae)
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Winter
De wiend goelt
ieskoold is zien raozen
hi'j scheuvelt om de bos
hooltjow en mij gevangen
de blienen wi 'k dichte maeken
mien hanen vienen kaele toeken
evenpies een waarm krummeltien
herinnering an aansen
in een vergeten tel (de zunne schient)
doen wij de redens onder
jaegen deur de steden
belanen vergees weer op dit stee
waor as iesmeesters now de waacht holen
de dikte meten van mien zorgen
lijte in de midden van de bos
is now oons ienig eigen
Willem Jan Teijema
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Freddie de Vries
Karneval
De wintertied was vroeger veur de voetbalderi'je een sloppe tied en d'r weren
ok nog gien sporthallen waor aj' zaelvoetballen konnen. Zodoende wodde d'r
winterdag wel es wat organiseerd veur de leden. Kaortaovenden, spellegiesaovenden en zels karneval ston in die jaoren wel es op et pergamma. Op
ien zoe'n bewuste koolde feberwaori-aovend was et weer karneval in kefé de
Rustende Jaeger. Wi'j hadden d'r niet vule nocht an om kleren te regelen en
zollen d'r feitelik niet hennegaon. Zo tegen een uur of negen kreeg ik toch zin
om even te kieken en vreug an mien breur Peter as hi'j nog mit wol. 'Mar we
hebben niks om an te trekken,' zee hi'j mit froonste winkbrauwen.
Opiens kreeg ik een idee en binnen een half uurtien zagen we d'r uut as
wilde bosnegers. In de blote huud en een raffelde jutezak om de kont stonnen we in de woonkaemer. Doe nog even een oolde indianepruke op en de
blote lichemsdelen zwat maeken mit een verbraande korke en et leek krek
echt. Mien moeder schuddekopte een keer doe we mit zien beiden op ien
fiets mit enkel een flodderig jassien an de koolde vrieslocht ingongen. Et
feest was al aorig opgang doe wij binnen stapten. De biertjes gleden heerlik naor binnen en verempeld wunnen we de dadde pries: een peer mooie
haanddoeken. Dit hebben we dan Ok nog even goed vierd en kwammen in
de kleine uurtjes aorig beneveld thuus. De volgende morgen weren we niet
al te fris en ik zag dat mien witte laekens amper wit meer weren. Wi'j hadden oons naachs niet meer doest en et beddegoed was hielemaol zwat. Doe
he'k eerst mien moeder mar de wunnen haanddoeken geven en zegd dat et
bedde misschien ok wel een keertien verschoondbwodden moest.

Eerste Kertier (maone) 20.23
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week 6
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Fluustervinken deugen niet,
goeie meensken doen et niet
(Langedieke, Span ge)

2014
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Zunne op 08.06, zunne onder 17.42

zundag

zaoterdag

8 9

feberwaori

week

feberwaori

As de roeperd en de poeperd nog mar gaon,
dan starf ie nooit
(Ni 'jhooltpae)

2014

Henk Bloemhoff
Voelens
Vrij algemien wodt in Oost- en West-Stellingwarf nog voelens zegd
as et gaot om et vlies, de vliezen van de naogeboorte bi'j mit naeme
koenen en varkens. 0k bin d'r van dat woord alderhaande variaanten: voeiske, voelsen en nog meer, zoas et Westhoekerse vuul(s).
Voelens en voelsen kommen grootkaans van 'voel-nis', lees 'vuilnis', voeiske van 'voels-ske', mit -ske in de betekenis 'omhulsel' of
zoks, krek as in haanske 'handschoen'. Mar now komt d'r zudelik
van De Lende nog een hiel aander woord veur mit dezelde betekenis: neze, nezige en ok wel nezing. Dat zudelike gebied slöt an bi'j
Stienwiekerlaand, dat het ok neze, of ok wel naeze. De woorden
neze, nezinge en zo kommen van de Ooldsaksische vorm veur
'genezen', mit dat woord dus holen de neze-vormen van de zunnekaante van De Lende verbaand. Noordelik van die mooie revier
kommen ze veur zoveer bekend niet veur.

Gladde vloer
Op een vloer as een spiegel
dri'je ik mien ronties
tussen riet en Witte takken.
Ik zweve over bevreuren waeter,
raek et hieltied even an,
en viie ge meter nao meter.
Voeten zonder zwaortekracht,
die lopen over klinkers,
hebben now vieugeities kregen,
krek as Kairos, zeune van Zeus,
perbeer ik krek op dat mement
et beste veur mekeer te boksen.
Ik daanse op een gladde vloer,
mien wiffe redens iaoten me walsen
in de mooiste balzael van de winter...
Harmen Houtman

Dikke Truiendag

deensdag

maendag

10 11
feberwaori

week 7

feberwaori

Mit onwillige honnen is et slecht haezen vangen
(De Blesse, Peperge)

On

2014

woensdag donderdag

12 13

feberwaori

week 7

feberwaori

Mit him is et goed gaoren spinnen
(mii' him kuj' goed warken, af mii' hun warken
ommen d'r goeie risseltaoten;
Berkoop, Else, Makkinge, Ni 'jtriene)

GRAPPIES
Liever wit
19

Een keunstschilder komt op een laandweg een boerewaegen integen
mit een schimmel d'r veur. Hi'j hooft de boer tegen en zegt: 'Wat
hebben jow een prachtig peerd. Dat zol ik graeg een keertien schilderen willen.'
'Gien haor op mien heufd die daor an daenkt,' zegt de boer. 'Mien
peerd is wit en blift wit!'

Krek mien helt!
Drie maegies staon naor auto's te kieken. Dan scheurt d'r een Porsche veurbi'j. 'Krek zo roekeloos as mien heit,' zegt et iene
maegien.
Even laeter komt d'r een oolde rammelkaaste antuffen. 'Krek zo
traoge en zunig as mien heit,' vint et twiede maegien.
Dan heuren ze een ambulance. 'Krek mien heit,' mient et dadde
maegien. 'Die zegt ok altied doe-dit doe-dat doe-dit doe-dat!'

Sjoukje Oosterloo
Gebakken locht
Jodi zien mem het de stoofpeerties finaol verbranen laoten. De
panne is van buten krek lieke zwat as an de binderkaante, en de peerties lieken wel op zwatte eierkolen. Ze is drok doende de boel op te
rakken as dr een vruntien van Jodi bij de deure komt. Jodi ropt tegen
him: 'Laot de deure mar eupenstaon, et is hier allemaole gebakken
locht.'

Valentijnsdag

Volle Maone 00.54
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Is een toer bi'j de boer,
mar bi'j mem in huus is 't ok een kruus
(Ni 'jberkoop, Oosterwooide)
't

2014

Septuagesima
Zunne op 07.53, zunne onder 17.55

maendag

zundag

16 17
feberwaori

week 7/8

feberwaori

Et is vandaege z6 koold,
ie zollen in een koekont kroepen
(Oosterwoolde)

2014

Kees Koopstra
Wildplassen
Op een zundagmiddag fietsen we in et vroege veurjaor in et Drents-Friese
Woold. Et is mooi weer veur de tied van 'tjaor, een graod of tiene. Veur
mi'j toch een betien huverig en daoromme he'k de haansken antrokken. Et
is weer, dat op de blaoze warkt, temeensen bi'j mi'j. In 't algemien wodt
vaeke praot over dat 'wildplassen' niet mag. Ik vertaele, dat dat pissen in
stedelike situaosies niet heurt. Daor bin van overhiedswegen wel plakken,
waor af van de overdrok van de blaoze of kunnen. Of ie lopen een kefé binnen. Aj' een konsumptie nemen, woj' ommenocht verlost. Vaeke kan et ok
deur et betaelen van een kwattien.
Mar ai' in 't butengebied wonen en ie je in de netuur opholen, is dat hiel
aanders. Af dan aachter een boom pissen, of alderdeegst een wat grotere
bosschop aachterlaoten, is dat hielemaole niet zo slim veur de netuur. Et
tegenoverstelde wi'k beweren. Zoe'n kot oponthoold zorgt veur een biologische bi'jdrege an et laandschop.
Op die zundagmiddag, et is midden in feberwaori, fiets ik mit de vrouw in
dat mooie netuurgebied. D'r is gien pishokkien en gien kefé te bekennen. Ik
laot de drok niet oplopen tot d'r gien holen an is. Ik infermere de vrouw,
da'k evenpies an de kaante gao. Ik stappe of bi'j de ingang van een reed, mit
een bod, alliend veur anliggers. De eerste boom veurbi'j et bod is veur mi'j.
Wie dat bevri'jdende gevuul nao zoe'n oplopende drok kent, zal now mit
mi'j grif die oplochting ondergaon.
Een dubbeld geloksgevuul krieg ik, a'k de gulpe dichterits, d'r een auto
veurbi 'jridt end 'r licht op de toeter drokt wodt. Ik zie een glimp van een vrouw
aachter et stuur mit de doeme omhogens. Mien dag kan niet meer stokkend.

Klaas Boersma
Marken
Veur de euro was in Duutslaand de mark et betaelmiddel, zoas wi'j
de gulden hadden.
Et was in die tied dat een Duutser wat kocht in een winkel in Volendam.
Doe hi'j betaelen wol, vreug hi'j an de verkoopster as hi'j dat in marken doen mocht.
Et verkoopstertien dat bi'j marken docht an et daor in de buurt
wonende plakkien zee doe: "k Heb aenlik liever daj' hier betaelen!'

deensdag

woensdag

18 19

feberwaori

week 8

feberwaori

Vuurtienmotters bin beddepissers
(wodt plaogend zegd as een volwassen rneenske
mii' lucifes zit te speulen: kleine kiender meugen
daor ok graeg mii' ommegriemen en die pissen nog
op bedde...; Oosterwoolde)

Dag van et Geweldloos Verzet

Internationaole Dag van de memmetael

donderdag

vn jaag

20

21

feberwaori

S,.

week 8

1

feberwaori

De keutel bi'j et schone aende hebben
(et bij et rechte aende hebben, et goed zien; Blesdieke,
Hooltpae, Steggerde)

2014
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Puzel
Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken. Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven
naor beneden, ok een woord!
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De oplossing is over een posien te zien op www.stellingplus.nl.

Laeste Kertier (maone) 18.16

Zunne op 07.39, zunne onder 18.08

zaoterdag

zundag

22 23
feberwaori

week

feberwaori

Hi'j kikt d'r gottig uut
(hij zicht d'r slecht uut; Buil, Ni llhooltpae, Steggerde)
OY)

2014

maendag

deensdag

24 25

feberwaori

week9

feberwaori

Hij gaot mit de flesse op bedde
(is deurlopend an de starke draank; Span ge)

2014

Tuten van Beppe
Et Berkoper maegien Anne gien
moest wat baand en gaoren bruken,
bezocht daorveur een lappieswinkel
om daor wat van dat spul te zuken.
'Wat kost die baand, meneer?'
Hi'j keek es naor heur snutien:
'Now veuruut, geef veur disse keer
veur elke elle mar een tutien.'
Nao de eerste schrik had ze d'r eins ok niks op tegen,
en docht, now ja as 't echt niet aanders kan,
en mit de ogen dichte zee ze hiel verlegen:
'Dan wil ik daor wel twintig elle van.'
De man gong vlogge an et meten,
et maegien haddeja niet iens bezwaor.
'Gao d'r mar bi'j zitten,' leut hi'j weten,
ondertied bin 'kok al zowat klaor.'
Mit zol hill op et maegien toe,
hi'j wol vanzels zien tuties haelen.
'Now is et wel ziezo...,' zee 't maegien doe,
'mien... mien... beppe zol betaelen!'
Karel Maasbos (Klaas Boersma)

De klokkestoel van Donkerbroek
Wanneer de eerste klokkestoel van Donkerbroek bouwd is, is niet
bekend. Wel is et zo dat Jacobus Stellingwerf in 1723 een tekening
van de dubbele klokkestoel maekte. Ten van de beide klokken is van
1502 en weegt mar liefst 810 kg. De kleinste klokke zol van rond
1300 wezen en weegt 415 kg.
In 1802 is d'r een ni'je klokkestoel kommen, en doe die in 1889 an
aende was wodde d'r in Beets een klokkestoel (van 1887) kocht. Die
klokkestoel was daore niet meer neudig, omreden dat dörp in 1889
een ni'je karke mit een toren kreeg. In tied dat de Beetster klokkestoel verhuusd en opbouwd wodde, hebben de vrouwluden van
Donkerbroek de klokken hielemaole schoerd. In 1974 is d'r deur et
annemersbedrief van I.H. Oosterkamp van De Fochtel een hiele
ni'je klokkestoel bouwd.
0k in Donkerbroek wodden de klokken vroeger vule meer bruukt as
vandaege-de-dag. Et verluden bi'j et uut de tied raeken gong ok hier
wat aaanders as op ere plakken. Wanneer d'r een vrouw wegraekte
wodde morgens betied de kleine klokke zoe'n tien menuten luded.
As et om een man gong, dan sleug de grote klokke. Bi'j braand
wodde d'r klept.
Gegevens uw': 'Klokkestoelen van Steilingwarf, Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herdrok.
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k

Snij en sliek, mit drie daegen een gladde diek
(Oolde- en Ni'jlaemer)

Veurjaorsmaond (Regenmaond)
Ni'je Maone 09.01

zaoterdag

vn jdag

28 1
feberwaori

week 9

meert

Een flotte en een fleer, 'k bin d'r zo weer
(Ni 'jberkoop)

4,10

Maltaepelig
Wie kent of bruukt dit mooie Stellingwarver woord nog?
lii plak van maltaepelig wodt trouwens ok wel zegd 'maltaepel'
(Berkoop, Buil, De Hoeve, Der Izzerd, Hooltpae, Noordwoolde,
Oosterwoolde), 'maltaepig'(Berkoop, Blesdieke, De Blesse, Else,
Peperge), 'maltaeperig' (De Haule), 'balstaepelig' (Ni'jberkoop),
'maltabel' (Scharpenzeel) en 'maltierig' (Berkoop)
Neffens et Stellingwarfs Woordeboek betekent maltaepelig: 'gekheid en plezier makend, zich wild en gek gedragend, uitgelaten: Die
jongen bin zo maltaepelig, we kriegen grif aander weer (Ni'jhooltpae), De jaorigen stonnen vanmorgen te daansen op 'e stal, zo
maltaepel weren ze (Hooltpae), De jeugd is maltaepelig (maekt gekhied; Blesdieke), Wat is dat peerd maltaepelig (Berkoop), Die
koenen weren zo maltaepelig doe ze in et laand kwammen! (De
Blesse, Peperge)
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

Meert
In meert kieken alle gekken verkeerd: wodde op de eerste meert
zegd, veural deur en tussen kiender onderling, as de iene een aander
opzettelik argens naor kieken laoten had dat d'r niet was. Et grappien was etzelde as de 1 aprilgrap!
Meer aorige gezegden mit 'meert' bin o.e.:
Feberwaori keurtje en meert nemtje in feberwaori woj' ziek, en as
et ziekteverloop slecht is zoj' in meert wegraeken kunnen
(Noordwoolde)
Meert is kattekermis in meert bin de katten meerts (krols) (Buil,
Hooltpae, Scharpenzeel)
In meert is elke katte van huus, en is vaeke niet thuus (De Fochtel)
Een dreuge meert is goold weerd (Donkerbroek, De Hoeve, Hooltpae, Makkinge, Ni'jtriene, Scharpenzeel), vaeke voigd deur As 't in
april mar natten wil (Spange, Steggerde, Wolvege).
0k: Een dreuge meert is geld weerd (Buil, Else, Langedieke, Oosterwoolde), voigd deur As 't in april mar natten wil (De Fochtel)
Een dreuge meert en een natt' april, (dat) is de boer zien wil (De
Blesse, Hooltpae, Noordwoolde, Peperge)
Meert reurt zien steert (Berkoop, Donkerbroek, Hooltpae, Noordwoolde)
Bron. Stellingwarfs Woordeboek

Begin Karneval
Zunne op 07.24, zunne onder 18.21

Karneval

zundag

maendag

2

3

meert

week 9/10

meert

Dat is een aorige gaorenstok
(een onbenullig, vremd persoon; Noordwoolde)

Aende Karneval
Vastenaovend

Aswoensdag (r.k.)

deensdag

woensdag

4 5

meert

week 10

meert

Ai' knienen hebben hef ok keutels
(bij alle goeie dingen die af hebben
hef ok wel wat vervelende bijkomstigheden;
Berkoop, De Blesse, Peperge, Span ge)

Sjoukje Oosterloo
Wat zeg ie dan?
Maaike gaot mit Mem naor de bakker om brood te haelen.
As mem alles in de tasse dot en ofrekend het, vragt de bakkersvrouw
an Maaike: 'Lus ie wel een koekien?'
Maaike nikt dapper, en begint votdaolik an heur koekien te knabbelen dat de bakkersvrouw heur anrikt.
Mem die heur dochter leren wil hoe as et heurt, vraat: 'Maaike, wat
zeg ie dan?'
'Mag ik nog wel iene?' vragt Maaike.

Kees Koopstra
Hoevule piene kan hi'j verdregen?
Doe mien kammeraod laestdaegs in 't ziekenhuus lag, wodde d'r vri'jdagaovens een jonge man bi'j heur op 'e kaemer brocht, die verschrikkelike
piene in de boek hadde. Dat hul de hiele naacht haost an. Hi'j zol in et weekaende niet onder hanen neumen wodden, wodde zien zaelgeneuten
dudelik. De volgende morgen was de piene liekewel aorig bekommen. Wel
hadde hi'j slim dust. Hi'j dronk wel twie glaezen stienkoold waeter. Et
duurde niet lange as hi'j ston weer op 'e kop in bedde van de piene.
Doe zien oolden him middags opzuken kwammen, was alles weer bekommen. Van wat d'r bespreuken is, het mien kammeraod niks mitkregen. Zien
volgende bezuuk weren een achttal wild uut de ogen kiekende kammeraoden. Mit heur gong et d'r nogal om weg. Doe et bezuuk vertrokken was,
wodden de gedienen om et bedde van de jonge pesjent dichtetrokken. D'r
wodde een tiedlang mit him praot. Nao een posien gongen de gedienen
eupen. De pesjent bleek gien pesjent meer te wezen. Hi'j hadde de kleren
an en was doende de tasse te pakken.
De jongkerel wol an zien zaelgenoten nog kwiet: 'Ik schaeme mi'j dood.
Dat leven wil ik niet meer.'
Et was de aachterblievers doe dudelik, dat de perblemen ofkickverschiensels weren. En et was heur ok dudelik, dat et verplegend passeniel zien
bezukende kammeraoden niet de deure dusten te wiezen.
Hi'j leut de zaelgenoten aachter mit de vraoge: 'Zol hi'j et redden?'
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meert

week 10

meert

Wie in een glaezen huus woont,
moet niet mit stienen gooien
(dan moej' gien gekke dingen doen, niet tekeergaon;
Der Izzerd)
2014

Internationaole Vrouwludedag
Eerste Kertier (maone) 14.28

Zunrie op 07.08, zunne onder 18.33

zaoterdag

zundag

meert

week 10

meert

D'r gong een bok uut glaezenmaeken,
kennen jim dat wel? Nee? Dan bin jim net zo dom
as de bok, want die kende et ok niet
(De Hoeve, Scharpenzeel)
2014

Masker
Langzem schoeven de gedienen
opziede en verdwienen
naor dat aandere verhael
een teniel, aekelig stille en leeg
de zael wodt traoge steeds lochter
pebliek bonkt op 'e deuren
vaak naor binnen
een op hol sleu gen meute
stroomt op him an
de stormloop stopt
inienend
ze zien him staon
wat aachterof
tussen de gedienen
hi'j stikt twie hanen op
te vroeg
vaalt et doek
Willem Jan Teij erna
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Sjoukje Oosterloo
Kepotte peerties
Et was veurjaorsvekaansie en zodoende het Anneke de hiele weke
heur kleinkiender had te uutvanhuzen. Ze is bliede dat die weke
omme is. Et was hiel gezellig en ze het d'r ok volop van geneuten,
mar dat ze dat kleine goetien niet meer wend is kan ze wel vulen. Ze
is in ien woord ofpeigerd.
Omreden Anneke gien puf meer het om eten te koken veur de kleine
Anne Sofieen heur oolden, die heur oogappel weer ophaelen kommen,
bödt ze an om mit ethiele spul uut eten te gaon. Een lekker etentien heb
ik donkt me disse weke wel verdiend, mient ze. Zodoende verzeilen ze
in een deftig resteraant en eigenen heur een taofeltien veur et raern toe,
in ofwaachting van de ober die heur eten opdienen zal.
De ober mit zien grote rooie schölk veur, vligt him et vuur uut de
sloffen. Et is ok slim drok, en nao een stokmennig keren henneweer
draefd te hebben vanuut de keuken, zet hij as laeste de stoofpeerties
op taofel. 'Dit is een biesterbaorliken lekkere peertiescompote'
priest hij zien haandel an. En mit een 'eet lekker', is hij al weer verdwenen naor zien volgende klaant. Wiels ze heur et eten goed
smaeken laoten, vragt Anne Sofie: 'Beppe, mag ik wat van die
kepotte peerties?'

maendag

deensdag

10 11
meert

week 11

meert

Jene onder de makke doeven schieten
(op een aander zien terrein kommen
en dingen ofpikken; Steggerde)
2014

Biddag veur et gewas
en de arbeid (prot.)

woensdag donderdag

12 13
meert

week 11

meert

'k Wil wel hangen, mar dan an een stopdraod
(Ni 'Jtriene)

2014

GRAPPIES
Busen
Een zakkeroller blaedert hiel andachtig in een modeblad. Zien kammeraod vragt: 'Wat heb ie toch? Of wil ie soms van baene
veraanderen?'
'Nee,' zegt de zakkeroller, 'mar ik wil weten waor as volgendjaor de
busen zitten.'

Vekaansie
Chris en Tom hebben heur tente opzet in een oerwoold in Afrike.
Wiels ze hoolt bi'j mekeer zuken veur een vuurtien, zien ze inienen
een lieuw. Tom klimt in een boom en zicht Chris ronties lopen om de
tente.
'Pas op, Chris,' ropthi'j, 'delieuw zit vlak aachterje!'
'Hindert niet,' zegt Chris, 'ik lig toch nog drie ronties veur.'

Drewerd
Wie kent of bruukt dit mooie Stellingwarver woord nog?
Now, hiel vule meensken zullen et woord 'drewerd' niet (meer) kennen. Neffens et Stellingwarfs Woordeboek wodde et indertied
alliend optekend in Appelsche, komt et veur in de antekenings en et
wark van H.J. Bergveld (1902-1966) en dat geit ok veur de woordeliesten en teksten van J.H. Popping (1852-1927). In Popping zien
teksten wodde et woord liekewel as 'dreverd' angeven.
'Drewerd' of 'dreverd' het mar liefst drie betekenissen:
i. pauze, oponthoold: drewerd holen even pauze holen, mit naeme
bi'j et wark in de bos
2. weer waorbi'j niet warkt wodden kan, en waorbi'j aj' dus mit
oponthoold te maeken kriegen
3. een goeie bujje hebben: Hi 'j is goed op zien drewerd
Bron: Stellingwarfs Woordeboek
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zaoterdag

14 15
meert

week 11

meert

Eerst een kalf en dan een koe,
zo gaot Jantje naor de bliksem toe
(now weer dit en dan weer een volgend, nog groter
verlös inkasseren moeten; Scharpenzeel)
2014

Zunne op 06.52, zunne onder 18.45
Volle Maone 18.09

maendag

zundag

16 17
meert

week 11/12

meert

Altied mooi is kattemooi
(niet altied in je mooiste kleren lopen, dan vaalt
dat mooi wezen niet meer op, Oosterwoolde)
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Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Een meenske kan niet zonder slaop, toch is et zunde van de tied
Ie krie gen gien twiede kaans veur een eerste indrok
Wie et drok het warkt mii' plezier, wie him drok maekt niet
Lachen moej' leren, in tegenstelling tot goelen
Meensken weten vaeke wel de kosten van wat, mar niet de weerde

H. Jozef (r.k.)
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18 19
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week 12

meert

Naor Meppel te keren en naor Stienwiek te uutstrieken
(wel es zegd as iene zornar argens henne gaot; Buil)

2014

Begin van etveurjaor 17.57 M.E.T

Internationaole Dag tegen Racisme en
Diskriminaosie - Wereldpoëziedag
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Kleine kiender trappen je soms op 't klied,
mar grote kiender soms op 't hatte
(Hooltpae)
2014

Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1.klinker
2. voegwoord
3. lidwoord
4.aekelig
5. drievend bewegen
6. soort voegel
7. hadde lopen
De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee
vvww. stellingplus.nl.

Sjoukje Oosterloo
Een ni'j huus
Pake zit genoeglik zien piepe te roken, en de hiele kaemer vult him
mit de lekkere tebakslocht.
Kleine Siemen zit bij Pake op schoot en trekt de hieltied de piepe uut
Pake zien mond.
Al hoe wies Pake is mit zien kleinzeuntien, staorigan beginnen him
disse fratsen aorig de keel uut te hangen, en hij foetert: 'Siemen hooi
es op mit dat misselike gedoe, Pake vint hier hielemaole niks an.'
As Siemen nao een hottien toch weer an de piepe trekt, vragt Pake:
'Joongien, waorom doej' dat toch de hieltied?'
Siemen antwoordt: 'Oons heit het zegd, as Pake de piepe uut het kriegen wij een ni'j huus.'

Wereldwaeterdag

Werelddag van de Meteorologie
Zunne op 06.36, zunne onder 18.58
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't Komt d'r mit de schoppe in
en 't gaot d'r mit de kroje uut
(hij verdient veul geld, mar geft et
nog hadder weer uut; Else, Ni'jberkoop)
2014

Wereldtuberculosedag
Laeste Kertier (maone) 02.47

Maria Boodschap (r.k.)
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't Komt op 'e kroppe van de blaoze an
(et vragt nogal wat inspanning; Ni'jberkoop)

2014

Stellingwarver plaantenaemen
Ate, Blekber, Entekros, Kruuloorn, Tietelroze ... ; verscheidene plaanten hieten in et Stellingwarfs hiel aanders as in et Nederlaans. En vaeke bin die
streekeigen naemen al ieuwenoold. Et Stellingwarfs het ja ok een geschiedenis van meer as vuuftienhonderd jaor. Dat et het een kultuurhistorische
weerde van jewelste. En tot an vandaege-de-dag bin d'r tienduzenden
meensken die etpraoten kunnen en nog vule meer die et goed lezen kunnen.
( ... ) Wat jammer genoeg wel ofnemt is et gebruuk van Stellingwarverplaantenaemen. 0k al staon ze netties in et Stellingwarfs Woordeboek, ze wo 'n
tegenwoordig amper bruukt. Misschien komt dat wel omreden plaanten zelden in et middelpunt van de Stellingwarver schrieveriije staon.
Bovenstaonde tekst is een klein diel uut de inleiding van 'Et Stellingwarver
plaanteboek' dat in 2006 uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte. Veur de tekst van et boek zorgde Henk J. Jager, de foto's bin van Klaas
van der Veen. Et boek telt 96 bladzieden en is te koop veur € 12,50. Hieronder
volgt nog een stokkien tekst uut de inleiding, op et volgende blattien is de
beschrieving van een plaante uut et boek overneumen. 0k veerderop in de
kelender bin nog een peer van die beschrievings opneumen.
Et Stellingwarver plaanteboek gaot alliend over plaanten die al een Stellingwarver naeme hebben. Et het op die meniere betrekking op een bonte
verzaemeling kultuurgewassen, pronk- en wilde plaanten. D'r staon meer as
250 stokkies over plaanten in en honderden Stellingwarverplaantenaemen,
die butendat makkelik opzocht wodden kunnen.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Sni'jklokkien (Galanthus nivalis)
De Stellingwarver naeme van de plaante is snijklokkien (algemien),
liedertien (Berkoop, De Fochtel, Donkerbroek), meiklokkien
(Scharpenzeel) of akkermaegies (Berkoop).
De naeme hoolt verbaand mit de koolde tiedens de bluuitied in de
winter. Schienber dochten ze dat et aarme plaantien d'r van te lieden
hebben zol.
Et sni'jklokkien wodt al sund de middelieuwen as pronkplaante
kweekt. Hi'j verwildert liekewel deur de vorming van bi'jbollegies
as deur zaod en hi'j wodt en hij wodt mit dat doel een protte in grösvelden onder anplaant.
(Uut: 'Et Stellingwarver plaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop,
2006)
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Ieder moet zien eigen kruus dregen

(Hoo ltpae)
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Gelokkig bin de meensken
die mit een betien tevreden binnen

(Donkerbroek)

2014

Sjoukje Oosterloo
Perla
Menno gaot naor Pake en Beppe uutvanhuus. As hij in huus gaot,
mist hij votdaolik et hontien dat altied wiemelstaddende tegen him
opspringt as hij bij zien grootoolden komt, en waor hij zo mooi mit
speulen kan. Mar now blift et stille in huus en Menno vragt: 'Waor is
PerlaT
Veurzichtig perbeert Pake him te vertellen dat Perla dood gaon is,
vanwegens dat hij slim ziek was. Mit ogies vol traonen wil Menno
weten: 'Waor is Perla dan bleven? Is hij vergreven of in de
magnetron'?'

De klokkestoel van Else
Et is niet dudelik wanneer Else de aldereerste klokkestoel kreeg. Vermoedelik
hadde dit dörp om 1720-1725 henne nog gien iene. D'r is temeensen wat Else
angaot gien tekening van Jacobus Stellingwerf bekend. Wel hadde de karke in
die tied een toren, een reden temeer om an te nemen dat d'r doe gien klokkestoel was. D'r wodt nog wel es tunteld over een oolde pennetekening van een
klokkestoel, mar an now toe is et niet bekend waor en van welke daotum die
aenlik wezen zol.
Sund de klokkestoel in 1987 opni'j bouwd is, wodt d'r ok weer daegeliks luded.
Dat gebeurt morgens om negen ure, deur klokkeluder Hendrik Betten uut Else.
Vroeger wodde de klokke 6k morgens om negen ure luded, omreden de kiender
om die lied op schoele wezen mossen. Tot in 1972 wodde de klokke middags
om vier ure ok nog luded. De boeren wussen dan dat et melkerstied was. Dat
'tiediuden' gebeurde trouwens altied mit de kleine klokke. As d'r zundags een
preek was dan wodden zaoterdagaovens om zes ure de beide klokken luded.
Zundagsmorgens gebeurde dat wéér: een ure van teveuren, en Ok nog es weer
een kertier van teveuren.
As d'r iene wegraekt was dan wodde die de volgende morgen verluded. As et
om een volwassen persoon gong dan wodde d'r drie keer een kertier luded mit
vuufmenuten rust d'r tussen. As et om een kiend gong dan wodde d'r mar ien
keer luded. Veur et luden wodde d'r klept. Bi'j een man wodde eerst de grote
klokke ien keer klept, dan de kleine, dan de grote en dan nog es weer de kleine
en de grote. Bi'j een vrouw gong dat krek eersomme. Mar as et om een kiend
gong dan wodde d'r hielemaole niet klept. Bi'j een begraffenis wodden, as de
stoet in et zicht kwam en bi'j et verlaoten van et hof, beide klokken luded.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloeinhoff Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in een bewarkte
herdrok.

Begin van de zoemertied
Ni'je Maone 20.46
Zunne op 07.19, zunne onder 20.10
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As april blaost op zien hoorn,
is dat goed veur grös en koren
(Berkoop)

Grösmaond

Wereld Autisme Dag
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Dat is me wel zoe'n gaorenklopper,
die preekt alles bi'j mekeer
(een wat betweterige praotiesmaeker; Steggerde)

Henk Bloemhoff
De protter
In oonze regio hiet een 'spreeuw' vanooids een protter, dus hek as
in et Fries, mar ok wel sprao, hek as op aandere plakken in et
Nedersaksische taelgebied. Een hiele aandere naeme die in Stellingwarf wel bruukt wodt, is panneschieter. Mar dat is aenhik een soort
bi'jnaeme. As ze wat mit tevule binnen laoten ze ok wel es wat
tevule op 'e dakpannen valen, en dat vint gieniene aorig, netuurlik,
dat zodoende die bi'jnaeme. Marie hoeven ze d'r niet allienig op an
te zien, want ok doeven wo'n wel zo nuumd. En wel meer voegels
kun netuurlik in anmarking kommen. Lao'we mar niet tevule van ze
ofhaelen, want zonder die mooie besies mit heur drokke gekwetter
zol een meitied niet meer een echte meitied wezen... Al hoeven d'r
now ok weer niet al te vule van onder de dakpannen te zitten.

De Ovend
Et Stellingwarver tiedschrift De Ovend bestaot al weer 42 jaor. Et blad
wodt uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en komt
zes keer in etjaor over de heerd bi'j de leden en abonnees. In et blad verschienen bi'jdregen op et terrein van de Stellingwarver schrieveri'je,
taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge.
Et blad begint zowat alle keren mit een interview mit een bekende of minder bekende Stellingwarver. Een rebriek die mit naeme graeg lezen wodt is
'Dit plak dot me wat'. In die rebriek gaot redakteur Jannes Westerhof mit
de persoon daor et die keer omme gaot naor et plak dat him of heur speciaol
wat dot. An de haand daorvan kommen vaeks de meerst aorige onderwarpen an bod, en Wet Westerhof die alle keren weer op een biezunder
antrekkelike wieze en tot een plezierig leesber artikel te verwarken. Veul
ommedaenken is d'r in De Ovend ok veur literaire bi'jdregen. Daorbi'j
gaot et om tal van aorige kotte verhaelen, zoas van Harmen Houtman,
Sjoukje Oosterloo en Freddie de Vries, de vaeks fleurige en vlot schreven
kollums van Lily Köhler en gedichten van bi'jglieks Attie Nijboer en Willem Jan Teijema. In de vaaste taelrebriek van Henk Bloemhoff is alle keren
weer wat ni'js of biezunders over et Stellingwarfs as tael te lezen, en
angaonde de historie van de streek kuj' mit riegelmaot artikels lezen van
o.e. Rienk Klooster en Oebele Vries. Vanzels is d'r ok andacht veur de
mooie en biezundere netuur in Stellingwarf, vaeks veurzien van prachtige
foto's van bi'jglieks Ruurd Jelle van der Leij. Om kot te gaon: De Ovend is
een tiedschrift daor veur elke Stellingwarver veul interessaante infermaosie over de Stellingwarver streekkultuur in te vienen is! Een abonnement
kost € 19,00 in etjaor, losse nommers kosten €3,75.

Werelddag tegen Laandmenen
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(De Fochtel)
2014

Zunne op 07.03, zunne onder 20.22
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Hij is van koppighied zo dwas as een fluite
(Wolvege)

Daegelikse dinkies (deur Klaas van der Weg, uutDe Ovend van juni1981)
Aachter oons huus, een honderdvuuftig meter et laand in, het vroeger een karke
staon. Mit de beeldenstorm in de Middelieuwen hebben ze de pastoor votjacht,
en de karke kot en klein sleugen. Zo gong dat vroeger, mar doe ik lessend op een
zundagaovend op 'e tillevisie zag, hoe ze in een peer uren tied een voetbalstadion in Utrecht ofbreuken en kot en klein sleugen, docht ik: op dat gebied is d'r
in vierhonderd jaor niet veul veraanderd.
Et stok laand, daor die karke op staon het, hiet 'Et Karkhofstok', en dat stok
laand was mit de laeste dreuge zoemer slim indreugd. D'r weren briede en
diepe scheuren in kommen, et weren allemaole hoogten en leegten wodden,
zeg mar slim bultering, et was niet meer te bewarken, ie vullen soms haost van
de trekker of. D'r mos wat gebeuren, et laand mos ploegd wodden, egaliseerd
en weer inzi'jd wodden. Slim toevallig weren de heren archeologen van et
Fries Museum mien plan geweerwodden. As ie et stok laand toch over de kop
zetten willen, willen wi'j graeg opgrevings doen, waor die karke staon het,
vunnen ze. Now, dat was mi'j wel goed, ik zag d'r ok wel wat aeventuur in.
Op een morgen kwam d'r een kraene, én een stok of wat geleerde kerels uut
Liwwadden en Grurmingen. Ze leuten de kraene sleuven greven van zestig cm
diepe, en ze vunnen niks. Ik zee: 'Mannen, moej'm es luusteren,jim moe'n dieper greven.' Mar dat wollen ze niet. Mit twienenhalf ure weren de kerels
allemaole weer vot.
Et ienigste risseltaot was, dat d'r een protte botten en een stok of vuuf doodskoppen bovenkommen weren. Veur die doodskoppen was een boel
belangstelling, ze weren zomar vot. Et was mi'j wel goed, want ik hoeve gien
doodskop op mien buro te hebben. Mar mien jongste zeune zee: 'Heit, we
moe'n d'r zels ok iene holen, heur. Ik maeke 'm wel schone, en dan hangen we
die kop in de gang, ik doe d'r een elektrisch lochien in, en we hangen d'r een
bottien bi'j mit d'r op: Dit was de eerste inbreker.'

Gieseltoppe
Wie kent of bruukt nog dit mooie Stellingwarver woord?
Nog zoe'n mooi woord: 'gieseltoppe'. Et is vast bi'j veul Stellingwarvers nog wel bekend, mar liekewel niet meer bi'j iederiene. Et
het drie betekenissen:
1. in et Nederlaans een drijftol, zweeptol Wi j speulden op et schoeleplein vaeke mit de gieseltoppe; ie hadden een stokkien mit een
touwgien d'r an, dat de toppe dri 'jen laoten mos (Donkerbroek),
Een gieseltoppe moej' mit een touwgien an de gang maeken
(Spange), Een gieseltoppe mos ie mit een zwiepe drieven
(Ni'jhooltpae). 0k: Een hond kan as een gieseltoppe in de ronte
dri'jen om zien eigen stat te pakken (Berkoop, Hooltpae), Stao
toch es stille kiend, ie bin net een gieseltoppe (Oolde- en
Ni'jlaemer)
2. ongedurig, drok en beweeglik maegien (Else, Munnikeburen,
Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Ni'jtriene)
3. bigge mit in mekeer dri'jd haor in de bossels op et aachterwark
(Langedieke), ok: zoe'n plokke haor (Langedieke)
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

ere1dgezondheidsda
Eerste Kertier (maone) 10.32
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As kouwgiefl mar klaor is komt voegeltien wel
(as een jonge man mar een huus het,
dan krigt hij gauw een vrouw; De Haule)
2014
-

--

Preenses Ariane (2007)
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Braoden doeven vliegen je zo niet in de mond
(ie kommen niet zomar an een goed inkommen,
daenk niet daj' alles zomar kriegen; Ni'jhooltpae)

Veurjaor
Kranen schetteren dwas
deur de daegen henne
bosschoppen naor mekaander
ni'je geluden uut 'n veurigjaor
kebaol van eertieds geel
wit en laeter rood
kebaol waoras wi 'j
gien tied veur hebben
wij dri 'jen mit oons drienend
hier wat in 'e ronte
op de tied die richting geft
an wat we aenlik wollen
wi 'j vergeten wawwe dochten
aachterjow an
mit de zunne in de rogge
de kranen zwie gen heur beloftes
Willem Jan Teij erna
(Uut: Doe gebeurde et, Berkoop, 2001)

Sjoukje Oosterloo
Grote boer
Tegere mit zien heit lopt Jurre priestig mit een schaole piekevoer in
zien haanties naor et piekehokke. Et driejaorigejoongien vint dit een
hiele gewichtige zaeke. In et hokke mit een grote loop d'r veur
wonen een stokmennig kiepen, en Japie de knien, die et goed vienen
kan mit et piekevoilcien, huppelt ok in de loop omme. Wiels Heit et
haokien van de deure of haelt, zegt Jurre eernstig: 'Now bin ik een
grote boer, Heit.'
'Wissezekers bin ie dat,' mient Heit glimkende. Dan stapt Jurre mit
de schaole over de drumpel et hokke in, en begint et voer uut te
stri'jen. Wiels hij daor mit doende is komt d'r inienen een kiepe op
hirn of en pikt him zomar, pardoes, in iene van zien vingerties. Jurre
zien gezichte betrekt hielendal, en zo rap as zien kleine bienties hirn
dregen willen, maekt hij dat hij uut et piekehokke komt. Wiels et
goelen et mannegien naoder staot as et lachen, zegt hij: 'Heit, ikke is
weer gewoon Jurre, ik is grien grote boer meer.'
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Ik krieg de schuld, zee de keze,
mar de suker het jow tanen bedurven
(De Haule)
2014

Paimzundag
Zunne op 0648, zunne onder 2034
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Jong gien schuld, oold gien geld
(Oosterwoolde)

GRAPPIES
Vies
Marten van acht jaor staot mit een treurig gezicht bi'j zien fiets. Et
ketten is d'r of. Een veurbi'jganger zicht eten wil wel helpen. As hij
an de gang is om et ketten d'r weer omme te leggen, zegt hi'j: 'Aenlik zol ie dat zels al kunnen moeten.' 'Mar dat kan ik ok wel,' zegt
Marten, 'mar ie kriegen d'r van die vieze hanen van!'

Even waachten
Tom en Merieke zitten in de bos heerlik op een baankien te genieten
van et mooie weer. Opiens vragt Merieke: 'Heb ie veurdaj' mi'j kenden nog een boel aandere maegies kend?' D'r komt gien antwoord.
Nao een posien zegt Merieke een betien kwaod: 'Tom, ik vreug je
wat!' Dan zegt Tom: 'Waacht now even, ik bin nog an et tellen.'
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Begin Pésach (isr. Joods Paasfeest)
Volle Maone 09.43
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Wie et bried het, lat et bried hangen,
en die 't nog brieder het, lat 't slepen
(Ni'jberkoop)
2014

Goeie Vri'jdag

Witte Donderdag
Sikteressedag
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Stennen is 't halve wark
(zegd bij zvvaor wark; Oosterwoolde)

2014

Freddie de Vries
Eupenbaor vervoer
D'r wodt tegenwoordig nog wel es klaegd over et eupenbaor vervoer.
Die klachten zal ok wel een kern van waorhied in zitten, mar haost
iederiene het een auto en dan vaalt et ok niet mit om hek te dri'jen
veur zokke maotschappi'jen. In mien jeugd gong d'r nog een peer
keer daegs een grote FRAM-bus deur et dörp. Meerstal zatten d'r niet
vule meensken in en feitelik kon die route ok wel mit een luxe auto
reden wodden. De bus gong van Wolvege naor Oosterwoolde en
mien buurman Wiebe Kromkamp gong alle daegen mit dit grote
grune geveerte naor zien schildersbaos in Oosterwoolde. De bussjefeur (Jan) hadde een vaaste route en Wiebe was elke morgen de
ienigste die richting Oosterwoolde gong. De bus stopte dan ok
gewoon veur zien huus en Wiebe gong dan naost de sjefeur zitten. As
Wiebe d'r op een morgen niet ston, dan belde Jan even an de deure en
vreug wat d'r an scheelde. Mittertied zaggen we Jan en zien vrouw ok
al es te aovendpraoten bi'j de femilie Kromkamp. Et eupenbaor vervoer was gemoedelik en niks gien geouwehoer mit chipknippen, 0Vkaorten en gao zo mar henne. Disse busdienst was beslist gien vetpot
veur de FRAM. Doe Wiebe nao verloop van jaoren ni'j wark kreeg
bi'j de woningstichting in Wolvege hebben ze de dienst mitien opheVen. Dit was de laeste druppel die de emmer overlopen dee.

Roey Bakker
Heidebuunder
Hogedrokspuite?
vergeet et mar
inwieken, bunen, schrobben,
de huud d'r op
et duurt even, mar
dan hef ok wat
de stal schone en hemmel.

Spe1zunda9
Eerste Paosdag
Zunne op 06.32, zunne onder 20.46

Stille Zaoterdag
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Gekhied is gekhied, mar vuur in de broek is eernst
(kom, lao 'we now mar weer serieus vee rder praoten;
Span ge)
2014

Dag van de Eerde
Laeste Kertier (maone) 09.53

Twiede Paosdag - Eiermaendag
Aende Pésach (isr. Joods Paasfeest)
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p
't Is daor altied kermis
(d'r is daor altied ruzie; Blesdieke, OosterwoOlde)
2014

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)
De Stellingwarver naeme van de plaante is Staankhoorn (Blesdieke,
Ni'jhooltpae), Staankwottel (Hooltpae), Stankhoorn (Blesdieke),
Stinkhoorn (Der Izzerd, Oolde- en Ni'jlaemer), Piep(e)kruud
(Oolde- en Ni'jlaemer), Fluitekruud (verspreid) of Donderbloeme
(neffens Franke en Van der Ploeg in 'Plantenammen in Fryslân')
De staankhoorn verspreidet eeen kenmarkende locht. Van de holle
heufdstaele kun fluities maekt wodden. Toch is et onbekend as dat in
Stellingwarf ok gebeurde. De staankhoorn is een plaante van voedselrieke grond. In de 20e ieuw het hi'j him op 'e zaandgrond stark
vermeerderd, veural in wegbaarms en langs fietspaeden. Bi'j oons is
zien verschienen een gevolg van verrieking mit voedingsstoffen,
vaeke deurdat et mi'jde gewas niet meer ofvoerd wodt. De plaante
kan in et veurjaor stark op 'e veurgrond treden.
(Uut: 'Et Stellingwarver plaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop,
2006)

Puzel
Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken.
Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor beneden, ok een woord!
lae - te
hoo - S
br
ies - aene
ne - ze
hu
du
kwi - t
De oplossing is init een posien te zien op www.stellingplus.nl.

Dag van et Boek

donderdag

woensdag

23 24
april

week 17

april

Kruus komt thuus
(de ellende begint weer, hij komt weer
mit zien ellende thuus; De Fochtel, Donkerbroek)

2014

Keuningsdag

Wereld Malariadag

zaoterdag

.,.

vn jdag

25
april

weel, 17

april

D'r lopen meer gekken buten et gekkenhuus as d'r in
(De Blesse, Peperge)
2014

Liegen
In et Steflingwarfs Woordeboek bin hiel wat verschillende woorden
te vienen veur et Nederlaanse 'leugenaar'. Lees mar es mit: leugenbaste in De Hoeve, Ni'jberkoop en Ni'jhooltpae, leugenbeest in
Blesdieke, De Blesse, Peperge en Scharpenzeel, leugenbuul in
Ni'jhooltpae, leugenpoede in Else, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae en
Noordwoolde, leugenpuil in Else, Langedieke en Ni'jberkoop, leugenzak in Blesdieke, De Fochtel, De Haule, De Hoeve, Ni'jberkoop,
Ni'jhooltpae en Noordwoolde, liegbeest in Berkoop, Donkerbroek
en Scharpenzeel, lie gebasse in Berkoop, Der Izzerd, Hooltpae,
Makkinge, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Ni'jlaemer, Ni'jtriene, Ooldelaemer en Wolvege, liegebuul in De Hoeve, Ni'jberkoop,
Ni'jhooltpae en Oosterwoolde, lie gpoede in Ni'jhooltpae en
Spange, lie ger(d) in Berkoop, De Hoeve, De Fochtel, Makkinge,
Ni'jtriene, Oosterwoolde en Spange.
As in dit riegeltien j im dörp niet nuumd wodt, zol dat dan betekenen
dat jim nooit liegen? Eerlik zeggen, heur... en niet liegen!
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

De klokkestoel van De Fochtel
Jacobus Stellingwerf tekende in 1721 de klokkestoel van De Fochtel. De
klokkestoel staot op die tekening bij et karkien van De Fochtel dat in de
dattigerjaoren van de 19e ieuw ofbreuken is. Veur een dubbele klokkestoel
is de klokkestoel van De Fochtel an de kleine kaante, misschien is et wel de
kleinste in zien soorte. Eerder ston de klokkestoel wat veerder van de weg,
vandaege-de-dag staot hi'j in de hoeke van et oolde karkhof vlakbi'j de
weg.
0k op 'e Fochtel wodde de klokke eerder meer bruukt as now. As mit een
begraffenis de stoet in et zicht kwam wodde de klokke luded tot de meens
ken bi'j et graf weren. Ok bi'j et verlaoten van et hof wodde d'r luded. As
d'r iene wegraekt was wodde d'r op 'e Fochtel ok klept; in etdörp nuumden
ze dat liekewel 'ankleppen'. Hoe dat indertied percies gong is niet mit
zekerhied te zeggen. Neffens de Fochteler infermaanten van et Stellingwarfs Woordeboek wodde nao et kleppen de klokken nog wel een ure
luded. Bi'j hiele kleine kiender wodde d'r niet klept of luded, et kiend
wodde dan tegen de aovend, mar veurdat de zunne ondergong 'stille wegbrocht'. Kiek as in ere dörpen wodden in de naacht van oold op ni'j de
klokken ok luded. Dat dat niet altied zonder geveer is, vertelden de infermaanten van et woordeboek ok. Herwertsjaoren leden kreeg een
ooldejaorluder, deurdat et touw brak, ien van de klokken op et heufd, en
overleefde dat niet...
Gegevens uut: 'Klokke stoelen van Stellingwarf', Sietske Bloernhoff,
Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in een
bewarkte herd rok.

Z.M. Keuning Wi11emA1exander (1967)
Zunne op 06.18, zunne onder 20.58

maendag

zundag

27 28
april

april

week 17/18

As een hond grös vret dan komt d'r regen
(Steggerde)

Ni'je Maone 08.15

woensdag

deensdag

29 30
april

week 18

april

Die hoge kikt, zal lege valen
(Donkerbroek, Ni'Jhooltpae)

____

2,014

____-

Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
De iene kan meer mit een lege beurs as een aander mit een volle
Hoe meer een sporter verdient, hoe onsportiever zien gedrag
A 'k iene heur die alle eten lekker vint, twiefel ik wel an zien smaek
Et gelok komt niet zomar anwi'jen, ie inoe'n et wel griepen
Vroeger was alles goed, tegenwoordig is alles beter, mar et was
misschien beter as alles weer goed was

Roely Bakker
Kopvoddetaks
D'r is een politieke perti'j die een kopvoddetaks invoeren wil.
Ze hebben d'r as titel 'verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding' veur
bedocht.
Now keek ik de oflopen weke zo es om me henne en ik zag hiel wat meensken mit
een bedekt gezicht lopen. De iene hadde een sjaal veur de mond wiels een aandere
et gezicht in een bivakmusse votstopt hadde. Jammer dat de wet nog niet in warking
was, et hadde hiel wat geld in et laegien brocht. Dat hadden ze dan weer mooi bruken kund om de pensioenfoonsen te spekken.
Now moe'njim niet daenken da'k een groot veurstaander van zoe'n wet binne.
Nee, integendiel! Ik zol slimme graeg zien dat de burka of de chador mit de nikaap
oonze nationaole klederdracht wodden zol. Moej' je toch es indaenken wat een
veurdiel zoks hebben zol. Morgens hoej' niet meer te prakkeseren wat aj' die dag an
doen zullen. Now ja, ie moe'n hooguut de kleur kiezen. Wieder dot et d'r niet toe aj'
al es een kilo of wat ankommen. Disse kleraosie bedekt dat mooi. As now de manluden ok zoks dregen gaon, kuwwe mit aorig minder kleedgeld toe.
D'r zitten ok naodielen an vanzels. Zo zal et niet best wezen veur mode-ontwarpers
en as d'r niet vule verschil in kleren is, dan zullen de winkels ok minder verkopen.
Dat het weer as gevolg dat de febrieken en ni'j-ateliers sluten moeten. 0k de nationaole veilighied lopt geveer. Ie weten ommes nooit wie of wat d'r onder et gewaad
zit. Daenk ie dat d'r een oolde man mit een pakestok lopt, dot blieken dat et een
jonge terrorist mit een schietgeweer is.
Neffens mi'j moet de poletiek nog mar es even goed de veur- en de naodielen tegen
mekeer votstrepen. Zolange trek ik wel een broek en een fleurig bloesien an en as et
me te koold is, doe 'k wel een breiden sjaal veur de mond.

Dag van de Arbeid
Bluuimaond

donderdag

vn jdag

1

2

mele

week 18

meie

D'r gaon een boel makke schaopen in een hokke,
en wilden nog vule meer,
die springen boven op mekeer
(Ni'jberkoop)

2014

Dag van de zunne
Werelddag van de passevri'jhied

Dodeherdaenking
Wereld Astma Dag
Zunne op 06.04, zunne onder 21.09

zaoterdag

zundag

3

2

meie

~j

week 18

meie

«t
Ie moe'n niet zo an d ketel slaon
(ie moe'n niet zo opsch ?ppen, bluffen;
Oolde- en Ni'jlaemei; Ni'j triene, Wolvege)

2014

Steern
In 't zoele van de naacht
ligt ze op heur rogge in et grös
en kikt naor de hemel boven heur.
Steerns prikken deur
de grote zwatte deken
en laoten heur waekend dromen.
•. . hoe veer heur huus,
mit dichte loeken, dat elke traone
deur zien muren stromen vuult.
Die iene fonkelsteern
kikt heur vol hope an
en ropt om 't stiekeldraod te breken
In disse 'koolde' naacht
striekt ze mit heur rechterhaand
rusteloos over de steern op heur bost.
Harmen Houtman

Sjoukje Oosterloo

Broekschieter
gnistRoelie.
'Zoe'ngrotebroekschieteras ik bin loptd'rin hiel Stellingwarf niet omme,'gnistRoelie.
'Hoedat zo? Ie bin eers veur de duvel niet bange,' weet ik.
Now, dat zak je vertellen', zegt Roelie. 'Daor trof ik lessendaegs een oold kollega
van mij. Zij geniet ok al een stokmennig jaoren van heur welverdiende rust, kiek as
ik, moej' weten. We raekten wat an de praot en et drjde d'r op uut dat ze me nuugde
om een keertien bij heur thuus te kommen. Now, dat leek me wel gezellig en ik
vreug waor as ze woonde. Doe ze me heur adres nuumde, sleug me de schrik al om
mien hatte.' Ik leze de aangst van heur gezicht en vraog: Wat kan dr now zo mal
wezen an heur adres, woont ze seins in een woonwaegenkamp of in een onbewoonber verklaord huus of zok-zo-wat?' vraog ik benijd.
'Nee maegd, ze woont in een flatgebouw en wel op tien hoge,' verklaort Roelie.
'Ie weten dak een alderheiseliksten hoogtevrees hebbe, vandaor dat et me angriest
om mit de lift naor boven te gaon. As ze now nog op twie hoge woonde kon ik wel
mit de trappe naor boven, mar naor tien hoge..., dat lokt een meens mit mien
gewicht netuurlik nooit en te nimmer.'
Dat kan 'k me begriepen van een meens mit maot vuuftig, en nijjsgierig wodden
vraog ik: 'Hoe bij' dan bij heur boven kommen?'
'Ik heb daor beneden eerst een poze staon te waachten as d'r ok iene kwam die mit
de lift naor boven mos. Mar zokke tieden is d'r netuurlik gien starveling te bekennen. Tot d'r een kleinjoongien, van pakweg vuufjaor, an kwam. "Moej' ok mit de
lift?" vreug hij. Ja ik moet naor tien hoge, was mien antwoord. Et kwam d'r zeker
wel hiel benepen uut, omreden etjoongien mij es vol mitleven ankeek en anbeud:
"Ik breng jow wel even naor tien hoge. Dan gao ik laeter wel weeromme naor
viere." Ik schaemde me dood, mar was inwendig hatstikke bliede mit zien anbod.
Dat zoe'n klein mannegien de helte driester is as dat ik bin, is toch wel hiel slim.'
Beschaemd kikt ze me an, en zegt: 'Now wil ie wel geleuven dat ik de grootste
broekschieter bin die hier ommelopt, zeker?' Eernstig nik ik van ja.

Bevri'jdingsdag

deensdag

maendag

meie

week 19

meie

ffi+%

klk).

k

4,10

Hi'j hul him van ketoen
(hij hul him rustig, kalm, Donkerbroek)

2014

Eerste Kertier (maone) 05.16

Internationaole Dag van et Rooie Kruus
en de Rooie Halve Maorie

woensdag donderdag

7 8

meie

week 19

meie

Knollen in 't laand, zieken an de kaant
(in de tied van de knollen bin d'r weinig zieken,
m.a.w. et eten van knollen is gezond; Steggerde)

Roely Bakker
Zonder woorden
Meziek
tael zonder woorden
emosies von gen
in inkele akkoorden
uutbundig jubelend
liefdevol troostend
vertelt meziek
et verhael
zonder woorden.

Klaas Boersma
leskoolde heren
lederiene die een betien tuniert kent ze wel: de iesheiligen. Mar wie
bin die ieskoolde heren die bepaolen wanneer as oonze ienjaorigen
et terras op meugen?
Now, dat bin Sint Mamertus, Sint Pankratius, Sint Servatius en Sint
Bonifatius. Ze vieren heur naemdag op de elfde, twaelfde, dattiende
en veertiende meie. Heur gezaemelike naeme hebben ze kregen
omreden in die periode et nog onverwaachs vriezen kan. Een boel
gewassen staon dan al in volle bluui, dus as et dan inienen nog vröst
kan dat een protte schae anrichten. Nao half meie, as de vier heiligen
heurjaordag vierd hebben, nemt de kaans op vriezen stark of.

Laandelike Meuledag
Laandelike Fietsdag

Dag van Europa
.,
vn jdag

zaoterdag

9 10
meie

week 19

meie

Wie zien schuld betaelt verarmt niet
(Hooltpae)

2014

Roepingenzundag (r.k.)
Begin van de lesheiligen Moederdag
Zunne op 05.52, zunne onder 21.21

Dag van de Verpleging

zundag

maendag

11

12

-

IT1e1e
I~k~

week 19/20

meie

"t
Zonder wark hej' gien hunning
(Makkinge, Ni'jberkoop, Oolde- en Ni'jlaemer)

2014

k-C

GRAPPIES
Bewies
Een deurweerder belt an bi'j een man die diepe in de schulden zit.
'Hee, doe es eupen,' ropthi'j. D'r gebeurt niks.
'Doe eupen,' ropt hi'j nog een keer. 'Ik weet wel dat jow thuus binnen, want ik kan jow schoenen deur de brievebusse zien.'
Dan krigt hi'j van de aandere kaante van de deure te heuren: 'Dat
zegt toch niks? Ik kan toch ok wel op mien sloffen votgaon wezen?'

Snoepies
'Weet ie wel hoevule snoepies as ie now al opeten hebben, Saskia?'
vragt Mem. 'Al twaelf.'
Wiels Saskia et dattiende snoepien in de mond stikt, zegt ze: 'Ie daenken toch zeker niet dat ik bi'jgeleuvig bin, now Mem?'

Madeliefje (Bellisperennis)
De Stellingwarver naeme van de plaante is Madeliefien, Maodeliefien (Langedieke), Schaopebloempien (verspreid), Meibloempien
(Blesdieke, Donkerbroek, Oosterwoolde, Steggerde), Koebloempien (Appelsche, Ni'jberkoop, Oosterwoolde), Koeblomme (De
Fochtel), Paoskebloempien (Berkoop) of Botterbloeme
(Donkerbroek).
Et madeliefien is warschienlik nuumd naor Maria. Maegies maeken
wel kettinkies van madeliefies. In dat geval wodt d'r even onder et
bloemheufien een spletien in et staeltien maekt, waor weer een aander bloemstaeltien deurhenne trokken wodt, enz. Et madeliefien
wodt in et veurjaor wel as pronkplaante te koop anbeuden. De kultuurvorms hebben extra grote, soms dubbele, vaeke roze of rooie
bloemen. Et wilde madeliefien kan zowat et hielejaor deur bluuiend
vunnen wodden, mar bluuit in et veurjaor et aldermeerst. Et plaantien wil veural goed tussen kothullen grös op vruchtbere grond en
staot zodoende vaeke op kotvreten gröskaampen en gezons. Dat mit
maoden het de naeme 'ma(o)deliefien' niks van doen. Et plaantien
kan in peerdegreiden opvalend talriek wezen.
(Uw': 'Ei' Stellingwarverplaanteboek, Henk J. Jager, Berkoop, 2006)

Aende van de lesheiligen
Volle Maone 21.17

deensdag

woensdag

13 14
meie

week20

meie

't Wark wil wel veur him rumen
(hij kan goed opschieten mit zien wark, wet d'r goed
deur te kommen; Hooltpae, Ni 'jberkoop)

2014

Internationaole Dag van et gezin

.,
vn jdag

donderdag

15 16
meie

week 20

meie

Hoe hadder as et wi'jt, hoe beter as et zijt
(Oosterwoolde)

2014

Uut De Ovend van april 1987
Tom
Je huud is zwat,
zwat en glad,
Groot en geel
je ogen,
steren in mien ogen...
Kuwwe mekeer deurgronden?
Soepel en lienig
strek ie 't zwatte lief.
Je kop tegen mien schoolder,
een zwatte pote tegen mien wange
Tevreden snort et spinnevieltien;
veur oons beide.
Zwaantje Kuiters-Keizer
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H.M. Keuninginne Mâxima (1971)

Zunne op 05.41, zunne onder 21.32

zaoterdag

zundag

17 18
mcie

week 20

meie

Ze is zo henneweer as de wiend
(slim wispelturig; Berkoop)

Annie M.G. Schmidt-dag

maendag

deensdag

19 20
mcie

week 21

mneie

Zo wies as een protter
(Donkerbroek)

2014

Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1.klinker
2. mezieknoot
3. iezerholende grond
4. onderdiel boerewaegen

.

5. spunnen draod
6. infermeren
De oplossing is over een schoffien te lezen op de webstee
www. stellingplus. ni.

Knikkeren (1)
Et knikkeren in een koelegien kent iederiene wel. Daorveur kuj' ja
ok speciaole tegels kopen! Et knikkerspullegien wodt in oonze
omgeving al hiel lange speuld. Et wodde hier vaeke koelegienknikkeren, koele gienrulen of pottienknikkeren nuumd. Hiel vaeke wodt
et in elk dörp weer een betien aanders speuld.
Eertieds haj' ok nog aandere knikkerspullegies. Et eerste spullegien
dat we hier beschrieven hiet Ponknikkeren.
Ponknikkeren wodt speuld mit twie speulders. Een losse straotstien
of een stien die bruukt wodt veur et metselen van muren is de pon en
is een soort van hindernis. De eerste speulder gooit of ruult een knikker in de richting van de pon. De twiede speulder moet dan perberen
om mit iene van zien knikkers de knikker van de eerste speulder te
raeken. Ligt die knikker half of hielemaole aachterde pon, dan wodt
et vanzels een stok muuiliker om de knikker te raeken. As de twiede
knikker een haandbrette van de eerste ligt, dan mag de speulder nog
een keertien mikken, aanders niet. As de knikker raekt wodt, mag de
speulder him uut et spel haelen en is de ni'je eigener.
0p sommige plakken wodde etponknikkeren een betien aanders speuld.
In Noordwoolde mos eerst depon mit een knikkerraekt wodden, dan pas
mocht d'r op de knikker van de andere speulder mikt wodden.
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

Laeste Kertier (maone) 15.00

woensdag

donderdag

21 22
meie

week21

nieie

Die zet een gezicht as een boer mit koezepiene
(Berkoop)

2014

Afrikadag
.,

zaoterdag

vn jdag

23 24
nieie

week 21

meie

Die is half zeuven
(hij is dronkend; Buil, Noordwoolde)

2014

Knikkeren (2)
Streepgooien, strepiengooien of streepsinieten
0k et spullegien streepgooien, strepiengooien of streepsmieten is al een
oold spullegien dat in Stellingwarf vroeger een protte speuld wodde. Et
wodde speuld mit knikkers, zoas bi'jglieks in Peperge en De Blesse. Vaeke
wodden ok centen bruukt, zoas in De Blesse, De Fochtel, Der Izzerd, Donkerbroek, Makkinge, Ni'jhooltpae, Ni'jtriene, Peperge, Steggerde en
Scharpenzeel. In Buil bruukten ze ok wel schelpen.
De speulders moe'n de knikkers, centen of schelpen in een hoetien gooien.
Zoe'n hoetien is een hokkien of vierkaantien dat op een streep in et zaand
tekend wodt. Soms was et ok wel es een bogien dat boven de streep tekend
was. Et hoetien wodde ok wel de pot of etpottien nuumd. D'r weren ok wel
dörpen die gien hoetien of pottien op de streep tekenden, die bruukten de
streep om op te mikken.
De speulders moe'n van een aandere streep of gooien, op een ofstaand van
zoe'n meter of drie. Ze moe'n dan ombeurten perberen een knikker (of cent
of schelpe) in et hoetien of pottien te gooien. Degene die dat lokt mag alle
knikkers die onderhaand op de grond liggen en die niet in et hoetien of pottien terechtekommen binnen, holen.
Af et spullegien zonder hoetien of pottien speulen willen, dan moe'n de
speulders op de streep mikken. Wie zien knikker of cent daor et dichtste bij
gooit, mag Ok alle knikkers of centen die op de grond liggen, holen.
Bron: Stellingwarfs Woordeboek

Waor en veur wie is de webstee StellingPlus
(www.stellinQnlus.nD bedoeld?
StellingPlus is
de jong(st)e webstee van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Die stichting is al meer as veertig jaor drok in de weer om d'r veur te
zorgen dat de Nedersaksische streektael et Stellingwarfs niet alliend beweerd
blift, mar veural ok tot in lengte van jaoren levendig bniukt wodt.
StellingPlus is
daoromme ok mit naeme bedoeld om meensken an te vieteren om (meer) mit et
Stellingwarfs an de gang te wezen. En dat kan vanzels op een hieleboel menieren, veur de haand liggende, mar Ok veur de wat minder veur de haand
liggende. Et is anjow om daor wat van te vienen en uut te kiezen:
-et daegeliks gebruuk van et Stellingwarfs wat betreft et praoten d'r van, niet
alliend thuus, mar Ok onderwegens, in de winkel, bi'j de buren, op schoele, op
et wark en gao mar deur
-et mit riegelmaot lezen van et Stellingwarfs: boeken, stokkies in de kraanten,
verschillende websteden, post, mailberichten, twiets, disse kelender en gao
mar deur
-et schrieven in et Stellingwarfs en daenk dan niet mitien an verhaelen en
gedichten en zo. De hieltied meer meensken schrieven heur mailberichten in et
Stellingwarfs, mar twitteren ok in die tael, plaetsen adverteensies in de eigen
tael en gao mar deur
StellingPlus is
een webstee daor iederiene die wil gebruuk van maeken kan. D'r bin hiel vule
meugelikheden op te vienen wat betreft et gebruuk van et Stellingwarfs.
Daoromme: kiek vandaege mitien mar es even wat veur ni'js d'r weer op
StellingPlus te lezen is!

Zunne op 05.32, zunne onder 21.42
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meie

29
Et zol mij wat si chieten!
(et kan mij niks schei en; Berkoop)

2014

Ni'je Maone 20.41

woensdag

deensdag

27 28
nieie

week 22

meie

ij
Ie moe'n gien spek in een honnenust zuken
(verwaacht niet dat et goed gaot in een uutzichtloze of
chaotische situaosie; Berkoop, Eise, Scharpenzeel)
wly~

2014

UutDe Ovend van juni 1987
Nao de regen
As nao de regen
de zunne weer schient,
hoe aanders wodt dan de netuur.
Voegelties sjilpen,
bloemen gaon eupen,
en de kalver die bin overstuur.
De zunne die koestert
et vee in de weide,
doeven en eksters in 't hoolt.
Deur bomen en struken
flonkert et locht,
blatties trillen in 't goold.
Et goonst in de pollen
van levendig goed,
dat tussen de bloemen verdwient.
En kiender baldiezen
in 't blinkende grös
as nao regen de zunne weer schient.
Marjo

Meidoorn (Crataegus)
De Stellingwarver naeme van de struke is haege(l)doorn (verspreid),
hegedoorn (Blesdieke, De Blesse, Peperge, Steggerde) hagedoorn
(Westhoeke), meidoorn, meiboom (De Fochtel, Oosterwoolde,
Spange), spinnekop (Franke en Van der Ploeg in 'Plantenammen yn
Fryslân'), stiekelpolle (Pantenammen yn Fryslân). Tegen de beie wodt
kannegien (verspreid), kannegienbeie of kannegiesbeie (Berkoop),
spinnekop (verspreid), smoorbeie (verspreid), hedebeie (Langedieke),
luzeknapper (Steggerde) of trekkebekker (Ni'jberkoop) zegd.
De toeken van de haegedoorn kun tiedelik mit 'spinrag' bedekt wezen.
Dat daoromme wo'n de beien lichtkaans spinnekoppen nuumd. Et spinrag is evenzogoed niet ofkomstig van spinnen mar van de bladvretende
roepen van een naachtvlinder. 0k zol de struke gevulig wezen veur
perevuur, wat een gewoonlik in perebomen veurkommende bakterieziekte is. De beien van de haegedoorn (kannegies) doen inderdaod an
een kanne daenken. De bluui van de haegedoorn is in de haegeldoornweke, mit zien haegeldoornkoolde. Dat bin de daegen tiedens en rond
de iesheiligen (11-14 meie) mit waeterkoolde en haegelbujjen. Van de
struke wodden vanooids heden knipt. Veur de uutviening van et stiekeldraod dienden die as veekerings. Ok wodden de stiekels vroeger wel as
wostepenne bruukt. De haegedoorn is een struke van singels en bosranen op vruchtbere grond. Vandaege-de-dag wodt hi'j ok in
gruunstroken in et butengebied anpilaant.
(Uut: 'Ei' Stellingwarverplaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop, 2006)

Hemelvaortsdag
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Van de wiend of kuj' mit een klompe wel zielen
(as et je mar mitzit, kan haost iederiene
grote prestaosies leveren; Ni 'jhooltpae)

2014

Werelddag van et niet-roken

Zommermaond (Rozenmaond)
Zunne op 05.25, zunne onder 21.50
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31 1
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week 22
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LYY

Zo schone as zulver
(Berkoop)

De klokkestoel van Langedieke
Veur 1856 hadde Langedieke een dubbele klokkestoel. Dat is te zien
op de tekening die Jacobus Stellingwerf in 1722 maekte. Mar op 31
december 1855 wodde besleuten om iene van de beide klokken te
verkopen om mit de opbrengst d'r van de klokkestoel op te knappen.
Op 19 april 1856 wodde in et karkeboek opschreven: "Betaalt Aan
E.A. BuitenGa te Oldeberkoop voor het stegten van een nieuw klokhuis f274,-".
Langedieke kende vroeger et gebruuk van et verluden ok. An et
kleppen van de klokke was te heuren of et om een man, vrouw of
kiend gong, mar hoe et percies gong is niet meer nao te gaon. Bi'j de
begraffenis wodde d'r luded deur de bewoners van et dadde en
vierde huus an weerskaanten van et starfhuus.
Over de klokke, en benaemens over de oolderdom d'r van, is al een
protte schreven. In etboekNotities uitde Geschiedenis van de Ooststellingweifse dorpen van dr. T.H. Oosterwijk is daor meer over te lezen.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herdrok.

Henk Bloemhoff
We schrumen niks
Op een jaordagsfeest zee de jaorige, doe hi'j oons an taofel nuugde as
laeste: 'We hoeven niks te schrumen!' Dat komt daele op: 'Aarzel niet,
tast flink toe!'
'Schrumen', een aorig woord. Et Stellingwarfs Woordeboek geft twie
betekenissen: 'ontzien, schromen, sparen', mit veurbeelden as 'Dat
maegien wodt niet schruumd, ze moet hadde warken', uut o.e. De
Haule. De twiede betekenis is: 'aarzelen om te doen, met name om te
kopen'. Dat is in ontkennings, zoas 'Daor schrumen ze niks, heur', uut
Steggerde. Ze schaffen dus alles mar an, nemen mar.
D'r bin trouwens meer vorms as 'schrumen'. Van De Haule, Oosterwoolde tot in Ni'jhooltpae en Steggerde hef 'schrumen', mar in Buil,
Oosterwoolde en Scharpenzeel gavven ze indertied ok 'schreumen' op
veur et Stellingwarfs Woordeboek. 0k wodde uut verschillende plakken 'schromen' opgeven, as in et Nederlaans, en uut Ni'jhooltpae nog
'schroemen'. Hoe kan dat now, al die variaosie?
'Schreumen' - mit eu - vienen we ok in midden en zudelik Drenthe, en
in et Middelnederduuts en Middelnederlaans. De woordvorms mit 'eu'
en 'uu' bjn schienlik ontstaon uut een ooldere Nedersaksische vorm mit
een 'j'. De 'j' is nog te heuren in etzelde woord as in et Fries: 'skromje'
(eerste netisie uut 1822). In geval van 'schreumen' is de 'oo' deur de 'j'
naor veuren in de mond trokken ('umlaut'). Dan klinkt een 'eu', en die
kan 'verhogen' tot 'uu'. In de vorm 'schromen' moet de 'j' vroeg votvalen wezen; as dat niet zo was, het hi'j in dit geval toch gien invloed had.

maendag

deensdag

2 3
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week 23
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Ie kun de luzen d'r wel mit de zwiepe overhenne j aegen
(wodt wel zegd van kael laand; Blesdieke, Ni 'jtriene)

2014

Wereidmilieudag
Eerste Kertier (maone) 22.40

donderdag

woensdag

5

juni

week 23

juni

Die het an zwiet niet genoeg, die moet eerst bloed zien
(hij warkt niet slim hadde, De Hoeve)
2014

Kees Koopstra
Trimmen
'Trimmen is veur sloppelingen.'
Dat zo'k mar niet te hadde zeggen.
Elke stap is d'r iene in de goeie richting.
Wel muuilik, aj' last hebben van knarp in de kni'jen.
Of, wat docht ie van kraamp in de kuten?
Ik hebbe een dadde bien anschaft en dat is een meraokel.
Ik wete d'r niks van en zette et op een lopen.
Dat vien ik now warkelik slop.

Roely Bakker
Oolde Beppe
zit an et raem en waacht
in heur heufd klinkt de echo
mooi hen moe, uutzicht op de greide.
Aovens nao et ni'js op bedde
weer een dag veurbi'j
lichtkaans kommen ze morgen, de kiender
Et bloempien, niet van echt te
onderscheiden, krigt krek as zij,
elke weke een doesbeurt, donderdags.
Op heur vaaste plak
uutkiekend over de greide
waachten ze.

Luilak
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De zunne kropt in et nust
(gaot onder; Noordwoolde, Steggerde)

2014

Eerste Pinksterdag
Wereld Oceanen Dag
Zunne op 05.21, zunne onder 21.57

Twiede Pinksterdag
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week 23/24
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Van de wiend of bin alle meensken hadrieders
(as etje mar initzit, kan haost iederiene grote
prestaosies leveren; Makkinge, Ni'jberkoop)
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Sjoukje Oosterloo
Mag dat wel?
Haitze is krekleden vier jaor wodden en mag nao de zoemervekaansie
naor de basisschoele. Et ventien is dr ok wel an toe, vint zien mem.
Haitze het d'r ommeraek nocht an en vuult him al een hiele stoere kerel
vergeleken bij zien kleine zussien. De tied tot an de grote dag dat et zo
wied is vaalt him dan ok slim lange. Omreden hij zo ongedurig is,
besluut zien mem om mar es even mit de beide kiender kuieren te gaon
in et park. Mem trakteert eerst op een iesien en dan lopen ze et park in.
Wiels et zussien in de kuierwaegen zit, draeft Haitze wat henneweer
tussen Mem en een slim verliefd stellegien, dat een aentien veur heur
uut lopt. Ze hebben de aarms stief om mekeer henne sleugen en algedurig wodt d'r tuut dat et klapt. Die beide schieten dan ok niet slim hadde
op, ze staon meer stille as dat ze kuieren en vergeten de hiele wereld om
heur henne. Zodoende wo'n de jongeluden 'in love' al rap inhaeld deur
Haitze, die de boel es even in ogenschouw nemt wiels hij naost heur
lopt. As et peertien weer stillestaon blift vragt Haitze him had-op of:
'Wat doen jim daor? Mag dat wel zonder jim mem?'
Et stellegien gaot zonder acht op et joongien te geven deur waor as ze
mit doende binnen. Haitze zien mem schuddekopt en trekt heur zeune
an de mouwe mit. Glimkende daenkt ze; waacht mar joongien totdaj'
zels achttien binnen, dan vraog ie ok niet meer an Mem as zoks wel
mag.

Wereidbevolkingsdag
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10 11
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week 24

juni

Dan mag de zunne wel in et westen opkommen
(dat gebeurt toch nooit; Ni'jhooltpae)

2014

Internationaole Dag tegen kienderarbeid

Volle Maone 06.13
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vri' j dag

12 13
juni

week24
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Geld is de ziel van de negosie en de zenuw van de oorlog
(Hooltpae)

2014
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Berkoop
Alles aosemt rust en vrede,
zels de wiend die fluustert hier.
Dörpien van veurnaeme luden
staot op overoold pepier.
Zachies praoten oolde huzen,
bomen roezen staotig mit.
Pronkjeweel, de oolde karke,
zingt in 'veur en tegen' mit.
't Leven lopt langs stille muren
mar et broest ok now en dan;
kruuspunt van de Stellingwarven
waor 't leven even waachten kan.
Harmen Houtman

GRAPPIES
Kwaoie buurvrouw
De buurvrouw belt an en as de mem van Wouter eupendot, zegt de
vrouw woedend: 'Die zeune van jow het een stien naor me gooid!'
Wouter zien mem schrikt en vragt: 'Dee et slim zeer?
'De stien raekte me gelokkig niet,' zegt de buurvrouw. 'Dan was et
Wouter ok niet,' zegt Mem, 'want die gooit nooit mis!'

Handig
Een vrouw vragt an heur man die twie linkerhanen het: 'Wil ie dat
schilderi'je ophangen? De haemer ligt in de lae van et keukenkassien, de spiekers zitten in de deuze die op 'e taofel in et schuurtien
staot en de pleisters liggen in et medesienkassien.'

Trinitatis (prot.) - Heilige Drie-ienhied
Vaderdag
Zunne op 05. 19, zunne onder 22.02
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week 24
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Zi'j het een gezonde ziekte onder de maantel
(is in verwachting; De Haule)
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16 17
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week 25
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Aj' gek wodden, komt et je in de plasse an
(Ni 'jberkoop)

2014

Roddelen
Ie hebben 't niet van mij, mar hef ok al heurd,
zo wodde hiel gewiekst de privacy verscheurd,
mit praoties, roddel en mit aachterdocht,
wodt toch bewust wat spanning zocht.
D'r staot al weer een aandere auto bi'] de buren,
ie zollen die ni'je meensken mar een kieker sturen,
kompleet een ni 'je keuken, waor doen ze 't van,
zi'j is een kroete en een sufkont is heur man.
De roddelmesiene dri 'j t daegeliks op volle toeren,
wiels al dat geklets aanders niks is as ouwehoeren,
beste meensken, bedaenk es potverdorie,
wi j bin zels de weekend, de pjjy_é en
Klaas Boersma

Freddie de Vries
Rikus (1)
Omda'k een netuurman bin zoj' daenken da'k ok wel van huusdieren holen
zal. Mar, nee, ik hebbe niks mit katten, honnen, gooidvissen en meer van
dat kleine goed. Ik hooi van dieren in et wild waor aj' niet naor omme hoeven te kieken. Doe de kiender klein weren, wollen ze kiek as heur
kammeraoties ok een huusdier. Ik wol et wel ofwimpelen, mar mos toch
wel overstag gaon en mittertied hebbe ik twie knienen kocht: Asterix en
Obelix. Et weren jonge witte besies mit zwatte vlekken. Bi'j mien breur
scharrelde ik een knieneloop op en daor mossen ze in. Rianne, mien dochter, zat de eerste daegen de hiele dag buten schoeletied omme veur et hokke
te kieken. Ik zee dat ze de knienen ok es beetpakken mos en zo now en dan
even loslaoten in et grös. Dat duste ze niet en ze was d'r feitelik wat schruten veur. Nao een weke of wat verminderde de belangstelling de hieltied
meer, en ik mos de hokken schonemaeken. Mar, omdat ze wat meenskeschuw weren, koj' ze nao verloop van tied niet meer beetpakken. Ze
raosden mit een ieslike gil en spattelden alle kaanten op. Ik hadde verrekte
hekel an dat schonemaeken en dee mittertied dikke haansken an om niet de
aarms vol schrammen te kriegen. Op een dag lag zomar inienen Obelix
dood in et hokke. Hoe moest ik dit trieste ni'js overbrengen an mien dochter, en leup naor binnen. Hiel veurzichtig zee ik dat Obelix dood in et hokke
lag. Ik verwaachtte traonen, mar triomfantelik zee ze: 'Och, mar we hebben
d'r dan toch nog iene over.'
(Lees veerder op et volgende blattien)

Laeste Kertier (maone) 20.40
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Et begeren is vaeks mooier as et bezit
(Buil)
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Internationaole Dag van de Vlochteling
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Dat meenske raffelt de bek uut
(ze praot an ien stok deur; Wolvege)

Freddie de Vries
Rikus (2)
Nao nog twiejaor was ik die iene knien meer as zat en ik zee dat ik Asterix verkopen zol. Rianne keek d'r al hielemaol niet meer naor omme en
vun et dan ok wel goed, mar hi'j moch niet veur de slaacht vot. 'Niet
naor de mark brengen,' zee ze, 'want daor kopen de Marokkanen ze
veur in de panne.' Ik hadde heur zels wel es verteld dat buurman Wiebe
Kromkamp daor zien knienen verhaandelde. Een dag of wat laeter trof
ik Rikus Hogeling op de Hamersweg en vreug as hi'j nog belang hadde
in een knien. 'Ik hael 'm eerdaegs wel op, zee Rikus, wiels hi'j mit zien
grote ielhanen deur zien roege baord hennestreek.
De volgende dag nao et wark was et knien al vot en ik leup oplocht et
huus in om even ontspannen de kraante te lezen. Aovens mos ik oold
pepier lopen veur de schoele en we mossen ok over de Hamersweg. Bi'j
et huus van Rikus stonnen een haandvol knienelopen op et kaampien.
Nargens kon ik Asterix ontdekken en ik leup naor een grote staepel
pepier. Op de bovenste kraanten lag allemaol vas bloed en ik schrok
toch wel even. Krek op dat mement kwam Rikus et schuurtien uutlopen
en raosde: 'Ik hebbe 'm vandemiddag even ophaeld en hi'j het dejasse
ok aluut!'
Even kreeg ik de rillings over de huud en mit een schuidgevuul docht ik:
dit moet Rianne beslist niet weten. En now mar hopen dat ze dit blattien
van de scheurkelender niet lezen gaot!!!

Zoemer
Drieven deur de Boventjonger
op 'e waarmte van et huj
snorkeblad wiest alwetende
naor alle kaanten om him henne
richting sluus, staorigan naor
warkelikhied veurbi'j et witte husien
et stroomt as donker waeter
langzem tussen de lanen
schaopen vreten
de strakke dieken kroem
we lopen langs de zwaaikomen
en zwaaien niet weeromm'
veerder, veerder almar veerder
slusies, haeventies, broggen,
ja aenlik zonder oponthoold
en makkeliker as docht
Willem Jan Teijema
(Uut: Doe gebeurde et, Berkoop, 2001)

Zunne op 05.19, zunne onder 22.04
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Wat een Trien Bekstok is dat
(vrommes init een grote mond; Buil)

Sint-Jansdag
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deensdag

24 25
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week 26

juni

Vule beloven, een betien geven,
dot een gek plezierig leven
(Berkoop)

De klokkestoel van Ni'jberkoop
Dat Ni'jberkoop al een klokkestoel in et jaor 1722 hadde, dot blieken
uut et feit dat Jacobus Stellingwerf in datjaor een tekening van die klokkestoel maekte. De veurlaeste resteraosie was in 1978, en die is doe
uutvoerd deur vrijwilligers, mit steun van de Stichting RestauratieHulpfonds Klokkestoelen. D'r kwammen doe een stok of wat ni'je balken an. Daorveur, nog veur de oorlog, kwammen d'r al es een peer ni'je
stielen. Die weren van een peer bomen maekt; vlakbi'j uut de bos. Die
bin doe alliend wat kaant maekt, mar ie konnen nog goed zien dat et om
stammen gong. Vermoedelik hebben de stielen van de meerste klokkestoelen d'r vroeger zo uutzien. Onderhaand het Ni'jberkoop een hiele
ni'je klokkestoel, die in tegenstelling tot eerder vandaege-de-dag op
balstiender staot.
0k in Ni'jberkoop wodde d'r vroeger klept en verluded as d'r iene wegraekte. Hoe dat percies gong is niet meer bekend, mar in elk geval kof
heuren as et om een man, vrouw of kiend gong. Mit braand of heidebraand wodde d'r ok klept. En in 1914, doe de mobelisaosie uutbrak,
wodden overal de klokken luded. Alliend in Ni'jberkoop begon dat wat
laeter, want doe ze daore beginnen zollen te luden, brak et touw...
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff,
Oosterwoolde 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in een
bewarkte herdrok.

Kees Koopstra
Diervrundelik ofkicken
As een kiepe op et verkeerde mement bröds is, perbeert zien baos dat
zo vlogge as et kan te beteren.
In oolde methode is om de kiepe onder een emmer op een stienen
vloer te zetten. Een aandere meniere is om et dier in een zak an de
liende te hangen. Krek as de eerste, een hiel effektieve wieze om de
kiepe tot bezinning te brengen.
Kotleden heurde ik een hiele ni'je ofkickwieze om de kiepe weer
zien wark doen te laoten. De volgende methode schient ontwikkeld
te wezen in saemenwarking mit de dierebescharmingskiub 'Wakkere Kip'. Die methode bestiet d'r uut, dat de kiepeboer mit de kiepe
in een maantien aachter op 'e fiets uut fietsen giet.
Ik hebbe gien nosie, wanneer zoe'n hitsige kiepe zien taek 'eierleggen', waorveur de meerste kiepehoolders heur dieren hebben, weer
oppakt.
In elk geval is dit hiel diervrundelik ofkicken, liekt mij.

PreensesAlexia (2005)

Ni'je Maone 10.09
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As die de bessem an de kont had,
dan veegde ze de hiele weg schone
(zegd van iene die veul vot is; Noordwoolde)

Nationaole Veteraonedag
Begin Ramadan

Zunne op 05.22, zunne onder 22.04
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Wiend is goedkoop, aj' mar blaozen kunnen
(wodt wel zegd as iene nogal bluft; Donkerbroek)

2014

Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
'Och, kiek es, wat zielig, 'zee een maegien, 'een dood voegeltien!'
'Waor dan,' vreug heur vrundinnegien, 'en ze keek naor boven...'

Een man raekte gewond bi'j et slopen van een betonvloertien in
zien schuurtien.
Et scheut him in de rogge, et bleek gewaopend beton te wezen.

Een weersveurspeller verzint him eins nooit in et weer, zoas
meensken wel es daenken.
Hooguut in de daotum.

Sjoukje Oosterloo
len gelok
In de Stellingwarver hadde ik lezen dat d'r bij Wubbe inbreuken was.
As ik him een stokmennig daegen laeter tref bij de schoemaeker, is
mien aldereerste vraoge an him: 'Hoe is et mit je, bij' de schrik van de
inbrekeri'je weer aorig te boven?'
'Ja jonk, daor hadde die smeerlap me lessend naachs aorig te pakken. Ik
bin alderheiselikst schrokken, mar niet versleugen, heur. Laot ze mar
opkommen, die smiesterds, as ze mar weten dak d'r now klaor veurbin',
zegt Wubbe striedber.
'Hoe dat zo, hej' mannen van een beveiligingsbedrief optrommeld?'
'Nee, zokke manluden bin ik niet neudig. Ik heb een snood plan
bedocht. In de lae van et kammenet had ik nog een oolde geidbeurs liggen, daor heb ik wat kleingeld in daon en een peer verlopen
guldenbriefies. A'k aovens op bedde gao leg ik die beurs op de taofel, zo
veur 't griepen. Moch d'r dan weer es een ongeneude gaast kommen,
hoeft hij me niet meer wakker te maeken en innenneer te slaon,'
'Zo, ie hebben dus ok nog een peer raeke klappen kregen?'
Wiels Wubbe es even mit zien haand over de dikke blauwe bulte an zien
heufd strikt, gnist hij: 'Eer ik d'r euvel in hadde sleug die kerel me mit
ien of eer had ding tegen mien heufd. Mar ik hadde ien gelok, mien
keunstgebit ston in et schaoltien op et aanrecht, zodoende is dat nog hiel
bleven,' grinnikt hij.

Hujmaond
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Honger is de beste saus
(dot et eten lekker smaeken; Noordwoolde)
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Hi'j is bestendig, mar het de knepen inwendig
(Scharpenzeel)

2014

311.

Schaad
Hij lopt veur me
dan weer aachter,
't is mar hoe de zunne staot,
hij blift zuken
en hij volgt me
as een wondelike maot...
Wi'k him kwiet?
Heb ik him neudig?
Ach een keuze heb ik niet,
hij beweegt zo
as ik bewege
in percies dezelde tied.
Midden op een zoemerdag
kan 'k him niet vienen -is hij muui, wil niet meer
mar zoks duurt kot
want nao een uurtien;
kiek es an, daor is hij weer
Wees niet bange
hij is aorig
en bedaenk; as hij verdwient
is d'r koolde
bin d'r wolkens,
omdat de zunne niet meer schient!
Harmen Houtman

Puzel
Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken. Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven
naor beneden, ok een woord!
ki - kerd
ma - ne
omm
tob
eu
br
sti

-

raek
e
ie
gge
kel
uske

eer
st
kra
a

-

ei
lie
ge
kel

De oplossing is mit een schoffien te zien op www.stellingplus.nl

Roze zaoterdag
Eerste Kertier (maone) 14.00

vn jaag

.,. 1

zaoterdag

4

5
juli

juli

k
D'r zit gien graot in die kerel
(ie kun niet op him an, Ni'jhooltpae)

2014

Zunne op 05.27, zunne onder 22.01

zundag

maendag

6 7
juli

week 27/28

juli

D'r is gien katte 2 o grauw
of hi'j wil wel es over de r ogge aaid wodden
(iederiene wil wel es prezen wodden, Wolvege)

4,10

Salie (Salvia officinalis)
De Stellingwarver naeme van de plaante is selver (Buil, Ni'jberkoop, Oosterwoolde, Steggerde), salie (verspreid), selverplaante
(Berkoop, Oosterwoolde), selverpolle (Berkoop, Steggerde,
Ni'jberkoop), sulverplaante (Scharpenzeel) of salieplaante (Langedieke). De naeme 'selver' is ofleided van et Letiense 'salvere'
(redden).
Selver is een gewas veur in de krudetuun. De selver is al sund de ooldhied as middel tegen ontstekings in gebruuk. Zo wodde hiete melk mit
suker en selverblaeden, de zonuumde selvermelk, tegen de verkolenhied dronken.
(Uw': 'Et Stellingwarver plaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop,
2006)
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woensdag

deensdag

8 9
juli

week 28

juli

Et wark ligt veur de greep
(d'r is nog een protte te doen; Noordwoolde)

2014

Wereidbevolkingsdag

S,

donderdag

vn jdag

10

11

juli

week 28

juli
29
,

Hij het altied de bek vol van een aander
(roddelt veul; Scharpenzeel)

2014

Uut De Ovend van feberwaori 1980
Mujke (1)
Nog daenke ik vaeke an die oolde meensken die now al lange versturven binnen en die ik toch goed kend hebbe. Zo kwam ik as joongien vaeke bi'j mien
mujke Henderkien op bezuuk. Ik moch d'r zo graeg henne gaon, want et was d'r
zo gezellig. Ik was muzikaal en daor weren ze 't ok. D'r was nog een meziekkörps in Berkoop en dat was prachtig. Mien omke mit twie van de zeunen
weren d'r ok bi'j en as ik daor dan kwam stonnen daor de prachtige hoorns in de
hoeke van de kaemer. Soms trof ik et wel es een keertien dat iene van de manluden thuus was en drok an 't rippeteren was. Dan kon ik d'r hiele tieden zo naor
zitten te luusteren en te kieken. In oonze tieden weren we nog slim bescheiden
en al zo graeg ik ok wel even blaozen wol op zoe'n mooi insterment, dust ik dat
in de veerste veerte niet te vraogen.
Nog weet ik wel wat ik daor altied kreeg. Et was vaeke in de winter en zo tegen
't veurjaor an dan hadde mien mujke van die lekkere ringenette-appels in de
kelder en vanzels moch ik dan daor iene zoe'n dikke uuthaelen. 't Was een heerlikhied zoe'n appel in die tieden.
't Was es op een vri'je woensdagmiddag doe ik es weer naor Berkoop toe teug.
Mien mujke was allienig thuus. Ik was altied welkom en ze mos van alles van
mi'j weten. Hoe et thuus was en zo en wat oons volk deden; en hoe et mit mien
mem was en zo. Ik keek weer naor die mooie hoorns. Wel slim mooi vun ik die
grote bastuba waor mien omke zels op blaosde. 0e, wat blonk mi'j dat ding in
de ogen en wat wol ik daor graeg even op blaozen. Mar ik dust Mujke weer niet
te vraogen. Wij hadden al een lekker koppien thee had tegere mit een stokkien
koeke d'r bi 'j en ieder keer wol ik al vraogen a' k d'r even op blaozen moch, mar
de moed zonk me dan weer in de schoenen.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Mujke (2)
Mar opiens kwam daor de bakker et hekkien binnen mit de grote körf op
'e fiets. Mujke zag him ok en vlogge gong ze naor de aachterdeure die
nog al een aentien vot was in 't aachterhuus. Ze weren drok an 't praoten
en ik kon zoe'n betien vernemen dat de bakker nogal een aorig lang verhael ofstak.
Ik dochte: dit is mien kaans. Ik in de bienen en vlogge naor 't grote
hoorn en blaozen en blaozen, mar gien geluud. Doe scheut mi'j te binnen da'k wel es zien hadde van mien omke dat die zien lippen wel wat
bi'j mekeer kneep as hi'j blaosde en dat dee ik doe ok. Uut alle macht
blaosde ik nog een keer en ja heur, een balkend geluud kwam d'r uut,
dat lang niet mooi was! Daor heurde ik de voetstappen van mien mujke
weer ankommen en mit een rood koppien en een betien verlegen zat ik
al weer in 'e stoel. Ze brocht et brood op 't kelderrim en kwam doe weer
bi'j mi'j. 'D'r is zeker een bolse koe aachter huus in 't laand van Garriet,' zee ze, 'ik heurde him beulen.'
Was dat now een leugentien van heur en had ze mi'j wel in de gaten
soms? Ik weet et niet want d'r wodde niet veerder over praot. 't Was een
goed en lief meenske en 't zal mi'j nooit weer vergeten. As 't zoemer
was speulden ze now en dan in de meziektente die d'r doe nog was in
Berkoop. Ik wus dat dan al lange van teveuren en ie moe'n daenken dat
ik daor henne gong. 't Is wel jammer dat dit d'r niet meer is, mar 't komt
misschien nog wel es weer, ie kun nooit weten.
Wube Lamers van de Kuunderwal

Volle Maone 13.26

Zunne op 05.34, zunne onder 21.55

zaoterdag

zundag

12 13
juli

week 28

juli

Krimpende wiend en uutgaonde vrouwen
bin niet te vertrouwen
(De Blesse, Peperge)
2014

maendag

deensdag

14 15
juli

week 29

juli

Et zal him gries hieten
(et zal een spektaokel wodden; De

2014

Haule)

Kees Koopstra
Tevreden
Disse zoemer zatten de vrouw en ik op een baankien in Leerdam an
een ijsko te lebberen, doe een man in een scootmobiel oons ansprak.
Hi'j wol et zitgeld beuren, zee hi'j kniepogende naor oons.
De man was bliede mit zien vervoermiddel. Hi'j was now eigen
baos.
Dat was liekewel in tegenspraoke mit: 'Ik bin al 53 jaor bi'j dezelde
baos.'
Hi'j vertrouwde oons toe, dat doe hi'j vuuftigjaor trouwd was, zien
vrouw tegen him zee:
'Dat is mar goed ok, dat jow al zolange die baos hebben, aanders was
d'r niks van jow terechte kommen.'
Disse tachtiger vuulde him toch een vri'j man.
Hi'j was tevreden mit zien dubbeld lot.

Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1.mitidinker
2. ofk. keuninklike laandmacht
3. een koold gevuul gevend

. . .

4. onerveren persoon

. . . .

5. keukengerei
6. iene die niet opschöt in zien wark
7. klein kiend
De oplossing is over een posien te lezen op de webstee
www stellingplus.nl.

donderdag

woensdag

16 17
juli

week29

juli
AC

D'r gaot mi'j een griezel over de rogge
(een rilling; Munnikeburen)

2014

Begin van de hoonsdaegen
Laeste Kertier (maone) 04.09
.,

zaoterdag

vn jdag

19
juli

week 29

juli

Stof wodt grof
(eerst regent et zachies, daornao de hieltied hadder;
Ni 'jhooltpae)
2014

GRAPPIES
Te laete
Meester zegt tegen Erik dat hi'j al weer te laete is.
'Now, wat hindert dat,' zegt Erik, 'Meester zee gister nog dat et
nooit te laete is om te leren!'

Dom
Erik het ok altied wat mit de meester. Now ok weer. Meester zegt:
'lederiene die himzels dom vint, moet staon gaon.'
lederiene blift zitten, vanzels. Behalven Erik.
'Dus ie vienenjezels dom, Erik?' vragt Meester.
'Welnee,' antwoordt Erik. 'Mar ik vien et zo sneu as jow alliend
staon...'

Koelegienknikkeren
Grieze eerde
pastelkleurige poddebakkers
heldere knikkers
joelen bij et winnen
van bosterds
stried tussen
schoele en fietsehokke
grauwe eerde
een plattrapte piere
donkerrood indreugd
et koele gien
was daor
ongeveer
een stilleven
inliest deur tied, verlaangst
misschien spiet
een stilleven
uutmekeer scheurd
deur raozende viie gmesienen
Willem Jan Teij erna
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Zunne op 05.43, zunne onder 21.48

maendag

zundag

20 21
juli

week 29/30

juli
k

Wat beter grond, wat rieker de meensken
(Berkoop)

414

woensdag

deensdag

22 23
juli

week 30

juli

Heb ie jow hanen de zalighied beloofd?
(wodt wel zegd tegen iene die lui is, of die
mar niet an et wark gaot; Ni'jberkoop)
2014

4.10

Kees Koopstra
Komkommertied
Op de mark bin et niet alliend mannen die spullen an de man en
vrouw brengen.
'Jow moe'n altied even roeken en d'r even in kniepen om te weten as
ze goed binnen,' zee ze, wiels zi'j de ananas onder de neuze deur
haelt.
Zi'j kent heur klaanten. Veur elkeniene het ze een aander verhael. Zo
het zi'j altied wel wat anpriezensweerdigs over appels, proemen en
sinesappels te mellen.
In oktober het zi'j de zaeke drie weken dichte. Dan gaot ze mit
vekaansie.
De sinesappels en manderijnen bin dan niks. En appels en peren
kuj'op elke hoeke van de straote wel tegenkommen.
Et is veur heur dan komkommertied.

Freddie de Vries
Vekaansieperikelen
De vekaansietied is altied een biezundere periode in et jaor waor as veul
meensken naor toe leven. Hoe zol et weer wezen, hoe zol de staocaravan
d'r uutzien en hoe de omgeving? Et bin allemaol onzekerheden, mar et
maekt et ok spannend en de verwaachtings bin soms wel es te hoge. Een
nichien van mi'j het alle jaoren wel wat en zi'j treft et ok haost nooit een
keer. Vleden jaor zollen ze een peer weken naor Engelaand, mar deur de
hevige stotregens weren ze mit een peer daegen al weer weeromme. 0k
gong ze wel mit vrunden en vrundinnen naor Turkije en de Griekse eilanen.
Daor deden ze een keer vremd spul bi'j heur deur een draankien en moest ze
opneumen wodden in et plaetselike ziekenhuus. Ok hadde ze al es een peer
keer voedselvergiftiging en kwam dan ok slim vermaegerd weeromme op
Schiphol. Een peer jaor leden kon ze nargens de ID-kaorte vienen en een
ni'je bestellen koste een peer daegen. Heur vrund is doe alliend ofzet naor
Antalya en zi'j is een peer daegen laeter via een Duutse lochthaven him
naokommen. De weerommereize van disse kotte vekaansie gong ok niet
vlekkeloos, want op Schiphol weren de koffers nargens te vienen. Nao een
weke wodden ze toch nog thuusbrocht, ze weren deur een misverstaand in
Moskou terechtekommen. Een peer jaor weeromme besleuten ze om mar
mit een camper richting Frankriek te rieden, dit leek heur wel zo veilig.
Alles gong aorig goed totdat inienen de vrund van heur bloed in de ontlasting kreeg. Hals over kop gongen ze naor een plaetselike dokter. In
gebrekkig Fraans perbeerden ze uut te leggen wat d'r scheelde. De dokter
begreep et mittertied en kwam tot de opmarkelike konklusie dat ze warschienlik onderwegens rooie bieten eten hadden...
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vn jaag

donderdag

24 25
juli

week30

juli

Boer wat hej' een mooi hekke op de dam
(et iene gezellige praotien ropt et aandere op,
dat is ok et doel; Ni'jberkoop)

Zunrie op 05.53, zunne onder 21.38
Ni'je Maone 00.43

zundag

zaoterdag

26 27
juli

week 30

juli

De weg naor de hel is plaveid mit goeie veurnemens
(Blesdieke, Hooltpae)

De klokkestoel van Ni'jhooltwoolde
Van Jacobus Stellingwerf is gien tekening van de klokkestoel van
Ni'jhooltwoolde bekend. Wel is d'r een tekening van een dubbele klokkestoelindatdörpvanComelisPronk, dietekeningzolvan 1732 wezen.
De eerste klokkestoel zol in etjaor 1698 bouwd wezen. Et doel was
doe eerst, doe de oolde karke ofbreuken wodde, om een ni'je karke
mit een toren te bouwen. Veur de toren was liekewel gien geld en doe
wodde besleuten om dan mar een klokkestoel te bouwen. Bliekber
was d'r wel genoeg geld veur een dubbele klokkestoel. Mar botte
stark het die vast niet west, want in 1734 wodde d'r weer een ni'je
klokkestoel bouwd en dat was ok et geval in 1788. Of et in 1734 al
een inkelde klokkestoel wodde is niet bekend.
De klokkestoel van 1788 staot al wat langer as zien veurganger, want
hi'j is pas in 1874 an een vervanger toe. Die blift hielendal lange
staon, want pas in 1982 wodt de tegenwoordige klokkestoel bouwd.
Dat was ok wel neudig, want nao 1960 moch de veurige niet meer
bruukt wodden, zo min was die d'r an toe.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herdrok.

Ogen
Ogen hej' om te zien, of niet dan! Mar aj' gien haand veurogen zien kunnen
ziej' niks, zo donker of mistig is et. En aj' nooit wat vienen kunnen, wiels
et goed te zien is, dan hef vast stront in de ogen. Mar af zoks juust makkelik vienen of zien kunnen, zej' daj' dat wel mit een ha 1f oge zien kunnen.
En iene die warkelik niks ontgaot het de ogen niet in de buse. Mar af echt
alles zien willen, meuj' wel ogen van veuren en van aachteren hebben!
Af et vel over de ogen doen, dan gaoj' even slaopen. Hij het de ogen
dichtedaon zeden ze wel as iene uut de tied raekte. Mar as him de ogen
eupengaon dan het hi'j pas goed deur, hoe as iene of een bepaolde zaeke
warkelik is. lene die mooi praot mar d'r niks van mient goelt mit et iene
oge en lacht mit et aandere. Zoe'n iene kuj' vanzels niet uutstaon, die
gun ie et locht in de ogen niet. Mar af iene juust verschrikkelik graeg
lieden meugen en aenlik nog hiel lief vienen ok, dan zoj' daor misschien wel een ogien op hebben kunnen... Die uutdrokking kennen jim
toch allemaole ok wel? Of schaemenjimjim now de ogen uut de kop?
Hij keek d'r mit grote ogen naor, dan kikt hi'j hiel verbaosd of verwonderd. Mar as hi'j et oge groter het as de maege, dan het hi'j tevule eten
opschept en kan et allegere niet op. As iene echt hiele grote ogen het,
dan het diegene ogen as bosterds, of as theepaanties. Soms wodt d'r ok
wel zegd: hij het ogen as een katte. Mar et wodt jim zeker onderhaand
zwat veur de ogen, dat we stoppen d'r veur vandaege mit!

Aende Ramadan - Sukerfeest

maendag

deensdag

28 29
juli

week 31

juli

Alle beties helpen, zee de man, en hi'j piste in de zee
(Ni 'jberkoop)

2014

woensdag donderdag

30 31H
juli

week 31

juli

Aj' wiend zi'jen kuj' storm oogsten
(Berkoop)

2014

Sjoukje Oosterloo
Krentekakker (1)
Laestdaegs hadde ik een praotien mit Hette. Hi'j is gien echte Stellingwarver, zien wiege ston op 'e Grunninger klei, mar de man is hier
onderhaand hielendal inburgerd. Hij is de tachtig lentes al lange
veurbij, mar an zien onthoold mekeert niks, da's nog poerbest in odder.
Zo vertelde hij me dat hij in zien jonge jaoren bij een Grunninger boer
warkt had as arbeider. Wel meer as vuventwintigjaor hadde hij bij diezelde boer diend, mar in et veurhuus had hij nog nooit iene voetstap zet.
Et was daor hiel gewoon dat et passeniel de koffie in de schure kreeg.
De boer hadde twie kleine zeunties, Klaas en Beert. Et passeniel
nuumde dejoongies gewoon bij heur veurnaeme. Mar doe dejoongies
twaelf jaor wodden moch dat niet meer, doe mossen ze anspreuken
wodden mit jongeheer Klaas en jongeheer Beert. 'Zoks kuj'je now niet
meer veurstellen, krek as et volgende,' zee Hette. 'Wiels we mittenneer
as arbeiders doende weren op et laand hawwe wel es last van 'volk bij
de aachterdeure', dat is hiel meenselik now. De boer had oons uutdrokkelik de bosschop mitgeven dawwe alliend mar op zien laand, en niet op
dat van de buurman, oonze behoefte doen mochten. En iedere keer as de
nood hoge was moesten we op een eer plak oonze grote bosschop aachterlaoten, op die meniere wodde et laand geliekmaotig bemest.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Sjoukje Oosterloo
Krentekakker (2)
As dit noodzaekelike gebeuren de hieltied op etzelde plak daon wodden zol,
zol daor et laand en et gewas doodbranen, en dat zol iewig zunde wezen, is 't
niet zo. Ja, aj' zunigiesan moeten moej' op de kleintjes letten, dat was doe ok
al bek zo as vandaege-de-dag,' gnees Hette mit een peer gleensterogies.
Aende verhael docht ik, en zee tegen Hette da'k me zoks wel indaenken kon.
Mar de goeie man was nog niet uutpraot: 'Daegs as de boer niet bij oons op
et laand was, hul de boerinne et volk goed in de gaten. Wiels ze et koeglassien mit heur buusdoek schone veegde, ston ze et warkvolk te beloeren.'
Hette keek me es an, en vreug: 'Wat vien ie daor now van'?'
'Gewoon schandaolig,' vun ik.
'Doe op een dag, wiels we op et laand an et wark weren, zag ik wat bewegen
aachter iene van de koeglassies. Votdaolik reup ik: "Kom op manluden, we
gaon naor de schure, de vrouw staot aachter et koeglassien te winken, we
kriegen koffie." De ere manluden hadden vot wel deur hoe de vörke in de
staele stak. Et was al lange koffietied west, mar we zollen dat meens die
loerderi'je wel es evenpies ofleren. Doe we in de schure kwammen vreug
de boer wat as we daor mossen, et wark was toch nog niet klaor?
"Nee, mar jow vrouw ston zonijsies aachter et koeglassien te winken, we
dochten dawwe weer koffie kriegen zollen," gaf ik him bescheid. Zo hadden
we die krentekakker van een boer evenpies mooi te pakken,' gnees Hette.

Oogstrnond

zaoterdag

vri'jdag

augustus

week 31

augustus

Hi'j het de kop weer in 't helster
(hij is d'r weer bovenop kommen; Ni'jtriene)

2014

Zunne op 06.04, zunne onder 21.27

Eerste Kertier (maone) 02.51

zundag

maendag

3

fl

augustus

week 31/32

augustus

Wie een hond gooien wil,
kan altied wel een stien vienen
(Hooltpae)
2014

Die zin
Die iene zin
daanst deur mien heufd
en vietert schooider,
aarms en vingers an.
Lat me niet los
en dwingt naor meer,
geft prikken
an de stille, dreuge penne.
Die iene zin
wil naor de stee toe
waor ink him
zachies stromen lat.
Een letterkoord
glidt uut mien heufd
geft gleenster
an vermuuide ogen.
Harmen Houtman

Spreuken en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Af de 100 meter lopen in tien sekonden krief een gooiden medaliie, aj'je oolden an heur aende brengen kriej' spul mitje bruurs
en zusters om de zuiveren lepelties
Af wat van et leven maeken willen, moej' as kiend bij de oolderen te raode gaon, en af oold binnen, moef fe goed mit et
fongvolk verstaon
Et leven is een roggeveld dat mijd wodt mit de zende,
en as et mit- of tegenvaalt, dat mark ie an et aende
Wat hef' an de wiede wereld, zee oolde Jan, as de klompen fow
niet passen

woensdag

deensdag

ei
augustus

week 32

augustus

W
t

Op elk pottien past een deksel
(Blesdieke)
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vn jdag

donderdag

7

augustus

week 32

augustus

Haantienklap,
kossien brood,
nog een klap,
de koop is groot
(Munnikeburen)

2014
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GRAPPIES
Mementien
'Mevrouw,' vragt Anneke, 'kun jow mi'j ok vertellen hoe lange as
de trein van Wolvege naor Amsterdam d'r over dot?'
'Een mementien,' zegt de vrouw aachter et leket.
'Bedankt!' zegt Anneke

Wakker
As de dokter zien rontien deur et ziekenhuus dot, zicht hi'j inienen
hoe een verpleegster een pesjent flink deur mekaander rammelt.
'In de vredesnaeme, wat doen jow now toch,' vragt hi'j
veraldereerd.
'Ik perbeer him wakker te kriegen, dokter,' zegt de zuster. 'Hi'j moet
zien slaopteblet nog hebben!'

1

Zunne op 06.15, zunne onder 21.14
Volle Maone 20.10

zundag

zaoterdag

9 10
augustus

week 32

augustus

Hij gong mit de aep dekken
(d'r mit et geld vandeur, bi'jglieks van een arfenis;
Oosterwoolde)
2014

Internationaole Dag van de Jeugd

maendag

deensdag

11 12

augustus

week 33

augustus

b,

l4i
Ze hadden daor een hiele dievedaosie
(een hiele drokte; De Hoeve)

2014

Roely Bakker
Twieduuster
In twieduuster
loert geveer
sloept aangst omme
Witte wieven zweven boven et laand
aachter et hekke waacht de boeman
heksen poetsen de zwatte katte
trollen en spoeken
daansen een tango d' amore
Enjow? Wat doen jow?
Blief in huus of
lat etjow blauw blauw?

Kees Koopstra
Doe mi'j mar een ei
Een kammeraod van mi'j het laestdaegs in 't ziekenhuus legen.
Now, daor maek ie wat mit. Een wat ooldere vrouw bi'j him op 'e
kaemer hadde een eupen bien. Ze mos wat rust holen. D'r weren bi'j
heur ok te vule ponties deur et montien gaon. Toegelieke zol ze dan
ok wat gewicht kwietraeken. Zi'j wodde op een yoghurtdieet zet.
Zi'j koorde d'r haost van doe ze et veurzet kreeg. Amper een kertier
naodat zi'j et toch opeten hadde, kwam alles d'r weer uut.
D'r kwam een jonge diëtiste an te passe mit een hiel lange vraogelieste. Et duzelde de oolde vrouw, mar zi'j haandelden de lieste mit
heur beidend of. Ze kreeg een spiksplinterni'j dieet. Hiel biezunder
was dat zi'j daegs een aentien fietsen mos. Heur kommentaor naor
de zaelgenoten was: 'In gien duzend jaor mit dit bien en zok beesteweer.' Doe zi'j de lieste mit een zuster invullen mos wat zi'j de
volgende dag eten wol, was ze kot van stof: 'Doe mi'j mar een ei.'
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Hi'j is zo dikke as een opblaozen kikkerd
(Noordwoolde)

Maria Hemelvaort (r.k.)
.,
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week 33
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Een kerel as Kast en Kast is een kerel as een dongbult
(uut de gek zegd van een ongezellige, lompe kerel,
Berkoop, De Haule)
IC)

2014

Roggeveld
leuwen fluusteren
deur zachies wuivend gruun
praoten van duustere tieden
risselend rempend
naor de guichelheil
gooiden golven van oold zeer
stromen
over de veerste raand
naor et plak
van nooit weeromme
te jong om vot te gaon
te oold om te blieven
ie mossen wel
zee ie
aansen
zie ikjow
daor
Willem Jan Teijema
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

De klokkestoel van Ni'jlaemer
De Ni'jlaemster klokkestoel wodde in 1980 haost hielendal verni'jd
deur et bouwbedrief van J. Bakker uut Ooldelaemer. De klokkestoel het
een helmdak mit daor een versierd kruus op en een haene as wiendwiezer. Aj' de tekening van Jacobus Stellingwerf uut 1723 bekieken vaalt
vot-en-daolik op dat de klokkestoel in diejaoren nog gien helmdak had.
Bi'j disse klokkestoel vaalt een riegel plaankies op ien van de schoren
(dat bin in dit geval de schuinstaonde 'stielen') op. Die zitten daor op
om makkelik bi'j de klokke kommen te kunnen. Dat was vroeger nogal
es neudig as d'r klept wodden mos bi'j et verluden van een versturvene.
Op die meniere hoefden ze dan gien ledder mit te nemen. Et zol niet
vremd wezen, as dit vroeger bi'j meer klokkestoelen in Stellingwarf zo
west het; buten Stellingwarf, o.e. in Gietern en Wannepervene, hebben
ze ok wel op zoe'n meniere een soort ledder maekt.
Et karkien dat op de tekening van Jacobus Stellingwerf te zien is, staot
d'r al lange niet meer. Bi'j een storm, op twaelf december 1747, is et
inmekaander wi'jd.
Gegevens uut: 'Klokkestoeien van Stellingwarf', Sietske Bioemhoff,
Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in
een bewarkte herdrok.

Zunne op 06.26, zunne onder 21.00
Laeste Kertier (maone) 14.27

Aende van de hoonsdaegen

zundag

maendag

17

18

augustus

week 33/34

augustus

«t

Hij het een lief as een draankorgel
(een slim dikke boek; Ni 'jhooltpae)

11
Begin Kattedaegen
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woensdag
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week 34

augustus

Eerlike meensken hebben haor in de hanen,
mar ik bin ze nog nooit tegenkommen
(De Hoeve)

Uut De Ovend van oktober 1987
Kritiek
Vuus te vule auto's bi'j de diek,
klaegde de man,
doe hij 'n kertier waachten mos
om van de rotonde of te kommen.
Bote Stellingweif

Op 'e golven van et meer
Op 'e golven van et meer
is de zunne te basten valen.
Dommiet ruumt de aovend
de scharven op.
Bote Stellingwerf

Vlier (Sambucus nigra)
De Stellingwarver naeme van de polle is vleer of vlier (Franke en
Van der Ploeg in 'Plantenammen yn Fryslân). Tegen een volwassen
vleerpolle wodt zelden vleerboom zegd. De dudelike witte pitte
(verspreid) van de vleer wodt ok wel et/de pit (Buil, De Fochtel,
Makkinge, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Spange, Scharpenzeel, Wolvege) of et piek (Berkoop) nuumd.
De vleer het van himzels een kruderige locht die de vliegen op een
ofstaand hoolt. Daoromme hadden ze vroeger vaeke een vleerpolle
tegen et huus an staon. 0k wodden de vliegen doedertieden wel mit
een vleertoeke et huus uutjaegd. De vleerbloemen weren as geneesmiddel tegen onder aandere de verkolenhied in gebruuk. In dat geval
wodde d'r thee van zet of et spul gong deur de hiete melk. Oftreksel
van vleerbloemen en eek wodde vleerbier nuumd.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Aende Kattedaegen
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Kaekelen kan iederiene, r nar eier leggen?
(Berkoop)
2014

Zunne op 06.38, zunne onder 20.45
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week 34
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Die het een bek as een klompe
(een grote mond; Noordwoolde)
2014

Vleer (2)
Pattie bi'jekörvevlechters bruukten een vleerbusse om de stiekels
van de brunmmeltoeken te kriegen. Veur de kiender leverde disse
polle onderdielen veur speulgoed. Zo wodde de busse veur een
proppeschieter uut een dikke vleertoeke haeld. 0k wodde bi'j et
bogeschieten de pielke vaeke mit een vleerbussien (van zoe'n 5 cm)
zwaorder maekt, zodaj' wieder schieten konnen.
Pattie meensken zuken vleeerbeien veur de perduktie van sjem,
ranja of wien. Ok wo'n de beien deur spraonen opeten. Daordeur
kleurt heur stront donkerpaors, wat op schoon wasgoed aekelike
vlekken geft. As zoks gebeurt WO' n de daoders luudkeels vervluukt.
Mit heur stront verspreiden de voegels de struke liekewel ok.
De vleer is een struke van stikstofrieke grond. Hi'j gruuit bi'jglieks
uutbundig op stotpiakken en hiemen van boerkeri'jen. Ok in bossen
dudet dit gewas op plakken die bemest west hebben. Veerder gruuit
hi'j op kapvlaktes. Hier wodt hi'j voeded deurdat de humuslaoge
deur de zunne ofbreuken wodt, waordeur de plaantevoedingsstoffen
beschikber kommen.
Vleer mit toeken mit een gele pitte wodt wel gele vleer (Ni'jberkoop, Ni'jtriene) nuumd.
(Uut: 'Et Stellingwarverplaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop, 2006)

Puzel
Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken. Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven
naor beneden, ok een woord.
ioele
wa - zig
-

waole

ma - nde
nkels
ho - nen
- tobbe
br

-

lie
kkels

De oplossing is mit een schoffien te zien op www.stellingplus.nl

Ni'jeMaone 16.14
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D'r is gien ere mit 'm te begaon
(ie doen et him nooit goed genoeg; Steggerde)
2014

Gronings ontzet
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Aj' zeggen waj' weten en uutspi'jen daj' eten
moei' zels mit 't lege lief lopen
(ie moe 'n niet alles vertellen; De Hoeve)
2014

De sutelaktie
Rond disse tied hoolt de Stellingwarver Schrieversronte weer zien j aorlikse sutelaktie. Tiedens die aktie gaot een hiele grote groep van
vri'jwilligers mit krojen langs de Stellingwarver huzen om daor alle
uutgiften van de Schrieversronte an de man te brengen. Et is dan in et
gebouw van de Schrieversronte een drokte van belang, want alle zes,
zeuven keer dat d'r suteld wodt, kommen alle sutelders eerst daor bij
mekaander. Et is liekewel een geweldig gezellige drokte en iederiene is
altied weer lieke enthousiast om op pad te gaon. Ieder jaor wodt deur
iene van de sutelders op de speciaole suteltoeter blaozen om de grote
aktie te eupenen. An et aende van de laeste dag wodt de sutelaktie weer
'uutblaozen' en kan de toeter veur een jaor de kaaste in.
Veur de uutgeveri'je van de Stellingwarver Schrieversronte is disse
altied slim gezellige periode van groot belang. Alle jaoren weer wo'n
d'r ommeraek veul boeken verkocht, mar bi'jglieks ok veur de Stellingwarver Spreukekelender is altied weer veul belangstelling veur. Zonder
de opbrengst van de sutelaktie zol de Stellingwarver Schrieversronte
minder an mooie boeken uut de streek uutgeven kunnen. Tiedens de
aktie gebeuren d'r vanzels ok vermaekelike en opmarkelike dingen, en
nao ofloop kommen zokke verhaelen netuurlik op 'e lappen. Op et volgende blattien vertelt Kees Koopstra van Else, ien van al die
suteivri 'j willigers, daor wat veurbeelden van.

Kees Koopstra
Sutelders
Spannend, uutdaegend, gezellig bin de woorden die de vrouw bruukt, as ze et
over de sutelaktie het. Et is veur disse onmisbere vri'jwilligers altied ofwaachten mit wie ze et pad op gaon. Mar et is ok spannend, wie de deur eupendoen
zal, as ze anbellen. En as d'r positief op de Stellingwarver schrieveri'je, die ze
in de krojen hebben, reageerd wodt.
D'r het al es iene over een sutelder schreven, die veur de eerste keer mit was,
deur de modder baanselde en mit boeken en al omkeutelde. De boeken en zien
kleraosie weren niet om an te zien. Mar et slimste vun hij dat de boeken votgooid wodden mossen. In Berkoop ankommen, het hij him drekt ofmelded en
ofscheid neumen mit de woorden: 'Dat is iene keer en nooit weer.'
En wat te zeggen van iene van de vrouwelike sutelders, die nuugd wodde om
d'r even in te kommen. Zij raekten an de praot over welke boeken hij allemaole al hadde. 'Kom mar mit naor boven,' zee hi'j en gong heur veur.
'Ik reuk, dat d'r haandel was, dus ik mit naor boven,' zo vertelde zij mij vol
overgaove.
Een aandere sutelder hadde et nog starker beleefd: 'Ik reup: "vollek". D'r
wodde aosem geven mit: "Ik stao in de onderbroek, kom d'r mar in". Mien antwoord was doe: "Ik waachte wel even".'
Af dit soorte verhaelen heuren, dan weef et zeker, dat et een goeie zaeke is dat
d'r in koppels suteld wodt.
Zollen d'r sutelders wezen die kommen om aeventuren te beleven? Of zol et
wezen, dat ze veur de lekkere klaormaekte broties kommen, die van teveuren
rondpat wodden?
Om welke reden ze ok kommen, et maekt niet uut. Belangriek is, dat de sutelders elk jaor mit zoveul kommen en veur duzenden euro's an Stellingwarver
boeken an de man brengen.
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't Hoeft altied gien evangelie te wezen
(et hoeft altied niet zc te wezen as dat et zegd wodt;
Ni'jberkc pop, Oosterwoolde)

2014

Zunne op 06.49, zunne onder 20.29

Haastmaond (Fruitrnaond)
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week 35/36
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Geef mi'j wat in mien kroeme haand,
mien vader zit in Engelaand,
mien moeder zit te spinnen,
en die kan de kost niet winnen
(cflarpenzee1)

2014

Sjoukje Oosterloo
Honnerekinge
Ornke Haarm zit een betien in de lappemaande en is vandaege niet
zo vlogge vanwegens zien roggezeerte. Zodoende gao ik even veur
him naor de hal beneden, waor de brievebussen binnen, om de post
op te haelen. De busse zit an de kop toe vol en bliekt al een stokmennig daegen niet leegd te wezen. Onderwegens naor boven sorteer ik
de boel alvast, wat kraanten en een staepeltien kevotten. In huus
kommen leg ik de kraanten, en de kevotten die neffens mij niet vule
belangrieks inholen, op de eterstaofel. Een groot kevot mit et logo
van de Rabobaank geef ik votdaolik an omke Haarm. Hij dri'jt et
kevot een peer keer omme, en zegt dan: 'Al weer een honnerekinge.'
'Een honnerekinge, wat bedoelen jow daormit?', wil ik weten.
'Now', zegt omke Haarm gniezende, 'zokke brieven mit ofschriften
van de baank nuum ik 'honnerekings'. D'r staot eers niks op as af, af,
af.'

Naachtvlinder
Ongedurig tikt hij
bij schiemerlocht
tegen mien ruten
veur me zie ik et schiensel
dat rood an de aender
vervaegt aachter stille bomen
hij botst mit zien zwatte vleugels
in riegelmaot tegen et glas
ik Zit wat te miemeren
over mien gedraef en wat ik zag...
wil hij vrao gen hoe de dag was,
of kan hij mien gedaachten lezen ?
Harmen Houtman

Eerste Kertier (maone) 13.12
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Et regent as de ziekte
(et regent piepestaelen; Ni'jberkoop)
2014
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Hij kan gien trap van eei i ezel verdregen
(hi'j Wet et altied beter e kan niet tegen
opmarkings van aanden n; Steggerde)
2014

Spreuken en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Zonder diggels en scharven weren d'r gien pottebakkers
Wi'j meensken bin veuljeloerser op oons verschil in bezit an geld
en goed as op et verschil in verstaand en wieshied
De gist van de buren dot oons brood niet riezen
As de moggen stikken, duurt et bidden niet lange
Et ienigste dat ervering oons leert is dat wi 'j niks leren van
ervering

Freddie de Vries
Jan Schreur (1)
In mien jeugdjaoren kwamen we Jan Schreur hiel vaeke tegen op zien
Solex. Jan was een vri'jgezelle kerel en hadde volgens de gerochten
centen zat, en hoefde dus ok niet te warken. Volgens zeggen hadde hi'j
beheurlik wat arfd en ze zeden dat hi'j wel honderdduzend gulden op de
baank staon hadde. Honderdduzend gulden was in oonze ogen een
astronomisch bedrag en daor kof oneindig vule veur kopen. Jan
woonde op et west van Der Izzerd in een vervalen boerespullegien.
Elke dag dee hi'j zien ronte en gong eerst over Ni'jhooltpae naor kefé
De Wagt. Dan gong hi'j richting Hooltpae waor as hi'j bi'j Zander en
Trientsje in De Rustende Jaeger ok nog een peer borrels nam. Zo tegen
de middag kwam hi'j bi'j Hendrik en Matsje Kromkamp en dan gong et
6p naor Wolvege naor et Stations Koffiehuus waor as hi'j nog een peer
ofzakkerties nam. In Wolvege dee hi'j dan nog een peer bosschoppen
veurdat hi'j over de Scheene weer naor huus toe gong. Thuus lustte hi'j
ok nog wel een borrel, want nao zien dood het de gemiente vrachtauto's
vol lege flessen ophaeld. D'r wodde zegd dat et passeniel d'r een best
passenielsfesien van et statiegeld had het. Jan kon mittertied ok niet
meer bi'j de tillevisie kommen deur de bargen flessen in de woonkaemer. Mit een lange visangel kon hi'j nog krek de anknoppe berieken.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Zunne op 07.01, zunne onder 20.13
Is

zaoterdag zundag

7
september

september

Hij het een bek veur twie
(het een grote mond/praot viiie; Der Izzerd)

2014

Internationaole Dag van et
Lezen en Schrieven

Volle Maone 03.39
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Grond kan wel een smeerlap over lopen,
mar hij gaot d'r niet mit vot
(grond is de beste, veiligste belegging; Else)
IC

2014

Freddie de Vries
Jan Schreur (2)
De pelisie hadde Jan ok al es anhullen omdat in die daegen de helm op
brommers verplicht steld wodde. Jan zee tegen de pelisie: 'Ik wol d'r
wel iene opdoen, mar d'r is gien helm die mij past.' En inderdaod: Jan
hadde zoe'n dikke (rooie) kop dat d'r in de hiele omgeving gien fietsemaeker was die zoe'n grote maot veurhanen had en daoromme kreeg
hi'j bi'j uutzundering dispensaosie van de gemientecowboys. Mien
vader vreug es een keer hoe as et mit de eteri'je gong. 'Och,' zee Jan, 'ik
bakke wel es wat op en veur de rest maek ik niet zo vule van et waarme
eten.' En wiels hi'j wat zwiet van et veurheufd veegde zee hi'j:
'Lestend he'k ok wat beleefd.'
'Hoezo dat,' vreug mien vader.
'Ik hadde in de supermark een blik bami kocht en die zol ik even
opwaarmen doe ik thuuskwam,' vertelde Jan. 'Ik zat in de kaemer even
de kraante te lezen en heurde inienen een allemachtige knal. Ik leup
naor de keuken en et was een enorme chaos. Overal lag en hong bami:
in de gedienen, over et hiele aanrecht, et gasstel, warkelik alles zat d'r
onder.'
'Hoe kwam dat now,' vreug mien vader mit een verwonderd gezicht.
'Now, ik hadde et blik bami zo op et vuur zet en daor kon dat blik bliekber niet over,' zee Jan mit van die kleine pretogies vanaachter zien
mooie ronde perfesterbrillegien!!!

Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1.klinker
2. mezieknoot
3. dier in de bos
4. zaachte

. .

5. kotte periode
6. roofdier
7. soort (wilde) bloeme
De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee www.stellingplus.nl.
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Ie kun gien iezer mit hanen breken
(Ni 'jberkoop)
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Die Wet van aachteren niet dat hi'j van veuren leeft
(hij is arg dom, onneuzel; Noordwoolde)
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De klokkestoel van Oold-Appelsche
De klokkestoel van Oold-Appelsche is iene van de kleinste klokkestoelen van Stellingwarf. In de tachtiger j aoren van de veurige ieuw
is hij opni'j bouwd deur et Werkvoorzienings schap Zuidoost-Friesland, mit kundige raod van de Stichting Restauratie-Hulpfonds
Klokkestoelen. Daorveur was disse klokkestoel wel es veur een pat
wat opknapt, mar ni'jbouw was doe aenlik de ienige oplossing, zo
min was hi'j d'r an toe.
In 1899 wodde de klokkestoel ok hielendal of veur een pat herbouwd. Dat gebeurde doe mit et hoolt van een meule die an de weg
van Appelsche naor Else ston, en die ofbreuken wodde.
Et is niet goed dudelik hoe lange Oold-Appelsche al een klokkestoel
het. Et zol wezen kunnen, dat dat pas sund 1781 et geval is. De karke
het vroeger, doe et nog een roomse karke was, een hoge stompe
toren had. In 1781 is een stok van de karke opni'j bouwd, en misschien dat doe de toren ofbreuken is. D'r is trouwens ok gien
tekening van Jacobus Stellingwerf, die in dejaoren 1720-1725 (vermoedelik) alle klokkestoelen in Stellingwarf tekend het, bekend.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herd rok.

Eupen Monementendag
Nationaole Ziekedag
Zunne op 07.12, zunne onder 19.57
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Die vrouw is een kw aod roest, die is niet aachterop
(lopt niet bepaold aa chter, is niet sloom; De Haule)

2014
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september week38 september
Al dreegt een aep een gooiden ring,
et is en blift een lillik ding
(deur mooie kleren alliend maek ie nog gien indrok;
De Hoeve, Der Izzerd, Else, Ni'jberkoop)
_______________

2014

Kees Koopstra
Een briek ongelok
Ik hebbe d'r zels nooit een verklaoring veur geven kund, hoe et gebeuren kon. Et
vremde is, dat mien oolden mi'j d'r nooit meer over onderhullen hebben, da'k Willem bi'j de zaandgatten van Zandstra een douwgeven hebbe. Hi'j is naor onderen
valen en het daorbi'j de polse breuken. Dat moet in et eerste of twiede schoelejaor,
1945 of 1946, west wezen. Wi'j weren om half elven vri'j en gongen dan lopende
naor huus. Ofwisseling, zoas over de zaandofgreving lopen, was slimme welkom.
Willem zat bi'j mij in de klasse en woonde doe een posien bi'j zien pake en beppe
Menger. Van hoe et gaon is en waoromme de douw, hebbe ik nooit een verklaoring
vienen kund. 0k niet, da'k wel of niet bi'j him op bezuuk west bin.
Et veurval het mi'j nooit hielemaole loslaoten. Doe 'k heurde, dat hij weer in et
dörp woon-de, he'k d'r lange tegen schietsschoord en bin 'k pas twie jaor leden mit
et lood in de schoenen naor him toe gaon. Willem het doe zien verhael daon.
'Naodatjow mij naor beneden douwd hebben, bin 'k naor huus lopen.'
Zoveuljaoren laeter daenke ik dat hij veul piene had het.
'Middags bin ik mit Beppe op 'e fiets bi'j jim thuus an de deure west. Jim mem, of
heit, dat wee'k zo krekt niet, dec et of mit: 'Et was kienderspul.'
'Mem is doe mit mi'j aachterop naor dokter Maaren fietst. Hi'j stuurde oons naor 't
ziekenhuus in Et Vene. Wietse Koopmans is daor doe mit oons henne west.'
As dat de echte waorhied is, wee'k niet. Et is in elk geval zien waorhied. Ik hebbe
daor niks tegenin brocht. Da'k indertied wat tegen him hadde, kon 'k ok niet naor
boven haelen, hebbe ik him zegd. En hoe dat bi'j oons thuus an de deure gaon is,
hebbe ik ok gien nosie van.
Willem het mij zegd: 'Ik hebbe daor now gien inkelde negatieve gevulens over.'
Ik hole et d'r op: 'Et was een briek ongelok.'

Veldbies (Luzula campestris)
De Stellingwarver naeme van de plaante is koekoeksbrood (OostStellingwarf, Buil, Scharpenzeel), koekoeksbroties (Ni'jhooltpae),
lampiesbrood (De Fochtel), paoskebrood (Oolde- en Ni'jlaemer),
roggebroties (Boekelte), roggenbroties (Steggerde), broties Blesdieke, Steggerde) of liezen (Oolde- en Ni'jlaemer).
Vroeger kauwden de meensken en mit naeme de kiender wel op 'e
zaoden van koekoeksbrood. Naor die gewoonte verwiezen de naemen waor et woord(diel) brood in zit. In de kleine zaoden zit
naemelik een betien suker en vitemine Bi. Vule smaek zit d'r evenzogoed niet an. De naeme 'roggebrood' slat ok op de donkerbrunde
kleur van de bluuiwieze. Koekoeksbrood gruuit op schraole, dreuge
grond, veural in grösvelden en baarms.
(Uut: 'Et Stellingwarver plaanteboek, Henk J. Jager, Berkoop,
2006)
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Wereld Alzheimer Dag
Internationaole Dag van de Vrede
Zunne op 07.24, zunne onder 19.41
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Hi'j dot him altied zo dikke veur
(opschepperig, gewichtig, Munnikeburen)
2014

Haast
Wi 'j zwalken deur de lanen
een mistbaank om oons henne
suterig schient de zunne
leidt oons naor et plak
inde veerte, onder kaele toeken
tussen grieze stammen
een noflik stee
waarm holen deur rooiig zunnewaeter
in krek te dunne jassen
mekaander vaasteholende
stiefelen we deur nat grös
onderwegens naor de bos
galpende, uut et naekende hoolt
vligt een reiger oons inte gen
zegt waoras wi 'j henne moeten
rap, want langzem zakt de zunne
Willem Jan Teij erna
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Leugenlietien
Vot peertien, volemeertien,
rie d'r mit naor Marken,
van Marken naor Zwolle,
dan scheren wi 'j de schaopies,
dan kriegen wij wat woile.
Lange moet ik rieden,
van hier naor Lombardi 'je.
Doe ik in Lombardi'je kwam,
ston de koe in 't ienspan,
't hainsien lag in de wiege,
lam' him dan mar vliegen,
't Hontien kaarnt de botter,
poesien slikt de schottel,
de vleermoes veegt 't husien uut,
al mit zien gooiden vieugeities,
bin dat gien Duutse ieugenties?
(Bron: Stellingwarfs Woordeboek, optekend in Steggerde)

Et begin van de haast 04.29 M.E.Z.T.
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Beloven is doen, aanders is et niks weerd
(Berkoop)

Ni'je Maone 08.15
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Hij is de scharpste ok niet
(niet zo snugger, Steggerde)
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Braam (Rubus Fruticosus s. l.)
De Stellingwarver naeme van de polle is brummelpolle (Oost-Stellingwarf,
Blesdieke, Ooldetriene, Spange, Sunnege), brummeistruke (Blesdieke),
brommelpolie (Westhoek, De Fochtel, Oolde- en Ni'jlaemer) of stiekelpolle (verspreid).
Veur de vruchten bin brummel (Oost-Stellingwarf, Blesdieke, Oolde- en
Ni'jlaemer, Ooldetriene, Spange, Sunnege), brommel (Westhoek, De
Fochtel, Donkerbroek, Oolde- en Ni'jtriene, Oolde- en Ni'jlaemer, Sunnege) of zwatte stiekelbeie (Franke en Van der Ploeg in Plantenammen yn
Pryslân) de algemiene benaemings. Tegen een dikke brummel wodt Ok wel
köifien (Oost-Stellingwarf, Buil), koifien (West-Stellingwarf, Berkoop,
Ni'jberkoop), körfienbeie (Berkoop), bi 'jeköîfien (De Blesse, Langedieke,
Peperge), köifienbrummel (Donkerbroek, Ni 'j berkoop), peerdebrummel
(De Blesse, Peperge), peerdebrommel (Ni'jtriene), potbrummel (Makkinge, Oosterwoolde), rietbrommel (Munnikeburen), spekbrommel
(Ooldetriene, Sunnege) of kannegien (De Blesse, Hooltpae, Peperge) zegd.
Omgekeerd is krielbrummei (De Blesse, Hooltpae, Peperge) of krielbrommei (Ni'jtriene, Wolvege) de bi'jnaeme veur een kleine platte brummel.
Pattie meensken meugen graeg brummelzuken. De brummels wo'n vaeke
verwarkt tot sjem of sap dat ze in plak van rooie beiesap deur de krentiesbri'j doen.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Braam (2)
De toeken wodden wel bruukt veur et vlechten van maanden en
bi'jekörven. In dat geval wodden de toeken eerst mit een stiekelmes
bi'j de grond ofhaokt (ofsneden). Dan wodden de stiekels d'r
ofhaeld mit een koehoorn, daor gatties in maekt weren die tegen
mekaander over laggen. Dat hul in dat de toeke deur de gatties henne
en weeromme trokken wodden. Dan wodde mit een speciaol splithooltien de toeke in drienend spalten. Vervolgens wodde mit een
stomp mes et piek van de spieuten brummeltoeken schrabberd. Aenlik wodde dus alliend de schelle bruukt. As dat gebeurd was wodden
et spieuten nuumd. De körvevlechter dri'jde de spleuten om de strobundels henne, dat die stevig bij mekaander huilen wodden.
Vasse brummelblaeden wodden wel veur et uuttrekken van zwerende vingers bruukt. In de Twiede Wereldoorlog wodde d'r ok wel
thee van dreugde brummelblaeden zet.
De brummelpolle heurt thuus op bosranen en boswallen op de zaandgrond. In oolde bossen gaothi'j nao etuutkappen van de bomen vlogge
op 'e veurgrond treden. Hij profiteert dan van de voedingsstoffen die
vrijkommen deurdat de humuslaoge deur de zunne ofbreuken wodt.
Op et vene dudet de plaante deurgaons op verdreuging.
(Uut: 'Et Stellingwarverplaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop, 2006)
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Eigen schuld hindert de meensken op een meersten
(Ni 'jhooltpae)

Zunne op 07.35, zunne onder 19.24
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Die kan et wark ok wel zien liggen
(hij warkt liever niet te vule; De Haule)
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Uut De Ovend van augustus 1976

In De Ovend van augustus 1976 wodde een 'toolterlied' (schommellied) ofdrokt
zoas dat (veul) eerder deur H.J. Das uut Noordwoolde en H.J. Bergveld optekend
wodde.
Toolterlied
Toolter,
Slao boolter,
Slao allemaansgek,
Hi'j lust gien spek.
Wat lust hij dan?
Melk en eier in de pan.
De pan die kon niet duren,
Doe gongen ze naar de buren.
De buren die wassen niet thuus,
Doe gangen ze naar 't gevangenhuus.
't Gevangenhuus was toe,
Doe gongen ze naar de raobonte koe.
Roobonte koe wol stoten,
Doe grepen ze 'm bi de poten.
De poten die wassen zo nat en zo glad,
Doe vullen ze op 't gat in de koeflat
Now nog een hadde stoot,
En daar mit vat,
En daar mit over de schietsloot.
Laot drieven, laat drieven,
Laot alle moggies vliegen.
Wie niet gauw van de toolter ofgaot,
Die moet 'n schelling betaelen.

ii

Honnen (en katten)
Et is zowat dieredag, daoromme hebben we wat aorige gezegden mit
daorin een rolle veur et bekendste huusdier bij mekaander gadderd. 0k al
doen we vanzels niet graeg de katte, de knien, de geite en de knarriepiet te
kot, oons ommedaenken is op dit blattien veural veur honnen mit hier en
daor een bi'jrollegien veur de katten...
Aj' argens tussen kiezen meugen en et kanje niks schelen of et maektje niet
uut, kuj' zeggen: Et is mij net geliek, a'k deur de hond of de katte beten
wodde. D'r wodt dan ok wel es zegd: Et is mi om et even as et honnen binnen of teven.

Aj' argens kommen en d'r is gieniene thuus, kuj' zeggen: d'r was gien hond
thuus. Mar af thuuskommen en et eten is op, dan vien ie de hand in depot. As
iene je een opdracht geft en ie hebben d'r gien nocht an, kuj' zeggen: Kommandeerje hond en bi af zels, of: Ik binje hond niet! En as iene d'r hiel vremd
en nuver uutzicht, wodt d'r wel zegd dat een hond him d'r dood tegen blaffen
zo!. Bij slecht weer is 'tzok min weer, dat een goeie boerzien hondd 'rniet uw'jacht. Mar et regent dan ok zo hadde, dat et honnen en katten regent! Hi 'j is et
hontien wodt wel zegd as iene de pineut is en—al weer - argens veur opdri'jt.
En iene die et mit iederiene altied iens is en iederiene geliek geft blaft mit alle
honnen in de bos mit. Veerder kuj' vechten as katte en hond en meensken die
bij mekeer in huus wonen en slecht opschieten kunnen leven as hand en katte.
Aj' graeg willen dat iene je slim aorig vienen zal en ie slijmen d'r zuver een
betien mit omme, dan loop ie iene as een hontien aachternao. Mar aj' iene niet
lieden meugen kuj' die as een hond behaandelen.
Bron: Ste!lingwarfs Woordeboek

Wienmaond (Inmaekmaond)
Internationaole Dag van de oolderen
Eerste Kertier (maone) 21.34
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As de poes 'm mooi maekt of 'm waskt,
dan komt d'r volk en mooi weer
(Steggerde)
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lene de weet geven
(een teken, seintien geven; Buil, Ni'jberkoop)

2014

GRAPPIES
Stemme
'Anneke, ie kennen je les niet,' zegt de juffer. 'Hoe komt dat now
toch?'
'Ik had gister gien stemme, juf,' antwoordt et maegien.
'Marie hebben toch gien stemme neudig om te leren,' mient juffer.
'Ikke wel,' zegt Anneke, 'ik lere altied hadde-op, zie!'

Appels en peren
Et is in de naozommer. Een joongien uut de stad is in et weekaende
bi'j zien nefien op 'e boerderi'je. Hi'j zicht zien omke op een ledder
bi'j een boom staon te plokken.
'Tsjonge,' zegt hi'j, 'da's ok nog op de oolderwetse meniere! Zo
duurt et wel even veurdaj' een zak vol mit appels hebben, Omke.'
'Jawisse, mienjonge,' zegt Omke. 'Veuralaj' weten dat dit een pereboom is...'

Sjoukje Oosterloo
Gelokkig
Gea is vandaege mit heur dochtertien Yfke naor Beppe west. Yfke
mag altied graeg mitgaon naor Beppe omreden ze Bobo, et hontien
van Beppe, zo lief vint. Yfke en Bobo kun lieden speulen mit heur
beiden, en vaeke mag Yfke een aentien mit et hontien kuieren.
Mar vandaege kommen ze niet zo bliede bi'j Beppe weg. Beppe het
verteld dat Bobo slim ziek is, en dat de dieredokter him een spuitien
geven zal zodat hij niet weer wakker wodt.
'Gaot Bobo dan dood?t vragt Yfke goelende an heur mem as ze weer
thuus binnen. Gea kan heur dochtertien niks eers vertellen dan dat et
leven van Bobo veurbi'j is. Vergoelikende
zegt ze tegen Yfke: 'Mar Bobo gaot naor de hemel, daorkrigt hij een
hiel mooi leven. Bobo mag dan een hieleboel lekkere koekjes, wost
en keze eten.' Nao disse uutleg van heur mem dreugen de traonen
van Yfke rap weer op.
Aovens belt Yfke mit Beppe: 'Wees mar niet verdrietig Beppe, Bobo
is now in de Hema!'

Grote Verzoendag (isr.)
Werelddieredag
Offerfeest (islam)

Zunne op 07.47, zunne onder 19.08
Dag van de Lerer
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Ie zollen d'r aepen mit vangen en beren mit loslopen
(zegd van domme, onhaandige meensken; Blesdieke)
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Die is mit et heufd op de loop
(dot nogal verward, is wat maelende, De Fochtel)

Kestanjes

Diepe in mien buse
heb ik drie kestanjes
en as et oktober is vien ik vasse.
Ze zollen me behuden moeten
veur rimmetiek en zere gewrichten.
Lichtkaans brengen ze wieshied
en leiden ze gelok et goeie pad op.
Drie ronde glimmende koegels,
die vreedzem in mien buse huzen
helpen me geleuven dat zoks waor is.
Harmen Houtman

Puzel

Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken. Af dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven
naor beneden, ok een woord!
5 -

inne

wa - r
wod - en
Ie - der
kra - ge
se

ta
s

-

ried

ta

-

fel

ste - ms
wi - le
De oplossing is mit een schoffien te zien op www.stellingplus.nl

Alkmaars Ontzet
Volle Maone 12.52
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(et is de hoogste tied om ei' doen te gaon;
Oolde- en Ni'jt riene)
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Hi'j was naem' en faem bekend
(overal slim bekend, in positieve of negatieve zin;
De Blesse, Peperge)
2014
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Freddie de Vries
De firma Bron
Mien breur William warkte in zien beginjaoren nao zien niet slim opzienbaorende
schoeletied bi'j Bron in De Westhoek. De firma Bron dee en dot nog de hieltied in
laandschopsonderhoold. Dat betekende meerstentieds sloden bi'j de haast, rietsnieden en uutsloeken in de winterperiode. Bij et veurjaor mossen de bossen riet veur 1
april uut de kragge haeld wodden en dan mossen ze d'r kleine bossen van zoe'n zeuvenenveertig centimeter deursnee van maeken. Bi'j de zoemerdag wodden de
haegen hujd en weren d'r alderhaande klussies in de netuurgebieden te doen. Et was
nog veul haandwark en William nam morgens wel vuuftien plakken brood mit en
dan nog zoe'n vier stokken fruit en een hompe dreuge wost. Daornaost nog een
grote thermoskanne thee en een kanne koffie en ondaanks al die calorienen was hi'j
braandmaeger in die tied. En slaopen! In alle stanen kon hi'j slaopen; hangende op
'e stoel, schuin tegen de boekekaaste, et maekte him niet uut. Argerlik vun ik et as
morgens vroeg zien wekker gong, want dan wodde die nog wel drie keer uutdrokt.
Dan gong hi'j eindelik naor beneden en zette de fluitketel op et vuur en gong weer
naor bedde te slaopen tot de fluitketel him nao vier menuten weer uut de droom
hulp. En ondertussen dee ik gien oge meer dichte. Hi'j moch et wark graeg doen,
mar et kwam vaeke wel op 'e rogge an en dat wodde him op den duur dan ok funest.
Meerstentieds warkte hi'j saemen mit Rudie van de Akker en daor kon hi'j et
meraokel mit vienen. Ze hadden altied een flutte wille as ze saemen op 'e streek
weren. Zundagsaovens belde Rudie altied nao Studio Sport op om te overleggen
waor as ze de eredaegs henne mossen. 0k op een aovend in oktober, midden in de
sloderstied, gong de tillefoon. William nam op en hi'j bastte in lachen uut. Percies,
percies, galmde et uut de gang en hij kon niet meer van et lachen. Inienen wodde et
stiller en hi'j zee: '0e, dan moej' mien breur hebben.' Hi'j kwam verward binnen en
had de hanen in et haor. 'Wat moet ik doen? Wat moet ik doen,' en nao een rontien
deur de kaemer leup hi'j weer naor de tillefoon en zee: 'MitWilliam.' Et dee blieken
dat William docht dat Rudie van de Akker zien baos Aorend Bron naodee, mar
kwam d'r opiens aachter dat et Aorend Bron zels was.

Zunne op 07.59, zunne onder 18.52
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Ie kun opkneupen
(opdonderen; Wolvege)
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Hij kan riemen en dichten,
ie zollen de pette d'r veur oplichten
(Oolde- en Ni 'jlaemer, Ooldetriene, Sunnege)

Roely Bakker

Inkpot
In een schriffien
fletties binnen de lijnen
keurige schieve letters
Pennepuntien tiedig indeupen
Omhogens smal naor, oe
toch een vlekke.

Veldzuring (Rumex acetosa)
De Stellingwarver naeme van de plaante is zoerstange (Blesdieke,
Ni'jhooltpae, Oolde- en Ni'jlaemer), zoerstaelen (Berkoop, Buil,
De Fochtel, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae), zoerstangel Wolvege),
zoerstengel (Ni'jberkoop), zuurstange (Scharpenzeel), zuurstaelen
(Buil), zuurstelen (Spange), zoerblaeden (Ni'jberkoop), zuurblad
(Spange) of zoere vrange (Noordwoolde).
Alle naemen verwiezen naor de zoere smaek van de plaante. De
zoerstange zit een vri'j hoge koncentraosie oxaalzoer in, hek as in
rebarber en poddeblad. De zo krek nuumde stof haelt kalk uut de
botten, waordeur et in grote hoeveulheden vergiftig is. Deur de koenen wodt de plaante daoromme meden. Vroeger kauwden de
meensken, veural kiender, graeg op de staele. Bluuiende zoerstangen kun baarms en oolderwetse gröslanen een rooie kleur geven.
(Uut: 'Et Stellingwarver plaanteboek', Henk J. Jager, Berkoop,
2006)
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Die kerel zit mis mit 't pattien,
hi'j het verkeerde kammeraoden
(is op et verkeerde pad; De Haule)
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Wat een gemak, alles in 't pak: huj, stro en tebak
(Lan gedieke)
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Sjoukje Oosterloo
Koezepiene
Vanmiddag toonde ik mien mitleven an een vrundinne, deur even bij heur an te
gaon vanwegens een behaandeling bij de kaakchirurg. Ik kwam aenliks nog krek
op 'e tied bij heur an, omreden de verdoving dr al aorig uuttrokken was. Gelokkig was ze nog een betien anspreekber, wiels ze laankuut op de baank lag, mit een
dik rood heufd en eers niks dee as pienestillers deurslokken. De chirurg was een
aorige man, zee ze, mar hij hadde heur an beide kaanten flink te grazen had. Mit
een peer wieze woorden perbeerde ik heur moed in te spreken: 'Aj' vannaacht es
goed slaopen zal et morgen vast wel weer een stok beter mitje gaon.' Uut onderviening weet ik dat koezepiene verschrikkelik zeer doen kan, ie kun dr niet es
flink overhenne wrieven. Et zit altied op van die malle plakken waor aj' niet
bijkommen kunnen. Laot staon as de chirurg d'r in ommefiekt het, dat zal nog
wel pienliker wezen, donkt me. Mar dr is iene troost, die piene gaot weer over.
Ik liede an een hiel aandere soorte van piene, belastingpiene! Gisteraovend heb
ik mien belastingboel invuld. Now, now, daor woj' echt niet goed van. Ie kun
bijkaans niks meer oftrekken, en aj'je hiele leven hadde warkt hebben en zunig
west binnen, pakken ze je now nog een keer. Aj warken betael ie daor al loonbelasting over, en aj' wat van je zoerverdiende centen opspeerd hebben moej'
d'r iederjaor opni'j nog weer es belasting over betaelen. Is 't niet bar! Warkelikwaor, daor wor ik strontziek van!
En et begon me gisteraovend nog meer te plaogen doe ik ontdekte dat ze bij de
belasting dr doodleuk vanuut gaon daj vier percent rente overje geld vangen!!
En dat in disse maegerejaoren, laot me niet lachen! De baanken geven aanderhalf, hooguut twie percent. Et is je reinste dieverije, belachelik gewoon. Zokke
belastingpiene gaot vot niet over, ik daenke van nooit weer. Dit is nog vule
slimmer as koezepiene.

Spreuken en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Hooi je ogen wied eupen veurdaj' trouwen, en af trouwd binnen
halfdichte
Warken maekt et leven zute, mar niet elkeniene het zin in zutighied
Kaekelen is gien keunst, mar eier leggen
Loop nooit achter een maegien of bus an; waacht evenpies, want
d'r komt zo een aander
Pattie grote kiender zien heur oolden in 't eerste plak as baank
van liening
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We hebben et aorig an de loop
(ei' wark lopt goed, schöt mooi op, Makkinge)

Ni'je Maone 23.58
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Glimmen as snij veur de zunne
(De Fochtel)
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De klokkestoel van Oosterwoolde
Hoe lange d'r al een klokkestoel in Oosterwoolde staon het is niet bekend.
lene van de klokken is van etjaor 1492 en daor is de naeme Oosterwoolde
op te lezen. Et kan hiel goed wezen dat d'r doedertieden al een klokkestoel
was.
In 1967 wodde de Oosterwooldiger klokkestoel opni'j bouwd deur et annemersbedrief van de heerl.H. Oosterkamp van DeFochtel. Tegenwoordig wo'n
klokkestoelen, as ze opni'j bouwd wodden, vaeks bij et bedrief zels bouwd,
mar onder eren de klokkestoel van Oosterwoolde wodde op et plak zels
opbouwd. De hiele bouw d'r van ston onder toezicht van Monumentenzorg, dat
mit een architektenburo uut Drachten veur de bouwtekenings zorgde.
De dubbele klokkestoel het drie bienten en dus ok makelaars, die tot zoe'n
60 cm boven de grond hangen. lene biente het twienentwintig verbienings
en weegt rond de drie ton. Oosterkamp karfde op 'e onderdielen Romeinse
ciefers om ze goed uutmekeer te holen. Veurdat de klokkestoel de hoogte in
gong, wodde hij eerst, veur de wissighied, een keer liggende opbouwd.
De klokkestoel van Oosterwoolde staot op balstiender, die daorveur appat
van De Fochtel haeld binnen. De veurige klokkestoel ston op metselde
klippen. Liekewel, doe mit de warkelike opbouw begonnen wodde, wodden bi'j de oolde klokkestoel nog balstiender vunnen. Bliekber hadde(n) de
klokkestoel(en) eerder wel op balstiender staon. Jammer genoeg is dat niet
te zien op 'e tekening van Jacobus Stellingwerf, die in 1724 maekt is.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff,
Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in een
bewarkte herdrok.

Podden en stoelen (1)
Bi'j de haast heuren poddestoelen. In et Stellingwarfs Woordeboek
staot een mooi weerspreukien dat wat over poddestoelen zegt: Poddestoelen vangen een protte snij. Dat spreukien wil zeggen dat as d'r een
protte poddestoelen gruuien, d'r veul sni'j valen zal...
Meer spreukies die wat over of van poddestoelen zeggen, bin an now
toe niet bekend.
Uutdrokkings mit 'podde', bin d'r liekewel veul meer. 'Podde' is et
Stellingwarver woord veur et besien 'pad'. Lees mar es:
As depodden kroepen, komt d'r regen (Else, Oolde- en Ni'jlaemer)
As de podden kroepen, komt dr min weer (Oosterwoolde)
Een eigenwieze podde (wodt zegd van iene die slim eigenwies is; Steggerde)
Wat kan een podde himopblaozen (hoge van de toren blaozen, mar niks
veurstellen; Ni'jhooltpae)
Zo dikke as een podde (De Blesse, Munnikeburen, Noordwoolde,
Peperge, Wolvege)
Zo zat as een podde (slim dronkend; Munnikeburen)
Zo misselik as een podde (Buil, Ni'jberkoop, Steggerde)
Zo ziek as een podde (Ni'jhooltpae, Oosterwoolde, Steggerde)
Zo muui as een podde (Makkinge)
(Lees veerder op et volgende blattien)
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Wat is een hoge piet?
Now, dat is een luus op een karketoren
(Hooltpae)
2014

Nationaole Biebelzundag
Aende van de zoemertied
Zunne op 07.23, zunne onder 17.23
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Hij het nog wel wat pietermannen
(hij het een boel geld; Makkinge)

2014

Podden en stoelen (2)
Et woord podde wodt ok bruukt af et over een klein persoon, kiend of
klein dier hebben. Soms kan die persoon ok nog aorig bi'jdehaand of
ondeugend wezen. Lees mar:
Hij is mar een kleine podde, mar veerder kwaod genoeg (Donkerbroek, Spange)
Wat wil ie toch podde, ie moe 'n eerst mar wat groter wezen (Buil, Else,
Oolde- en Ni'jlaemer)
Wat een podde is dat (een ondeugend kiend, Berkoop)
0k bi'j et twiede diel van et woord poddestoel staon mooie zinnegies:
Binjim weer wat te stoel en te baank? (hebben jim jim spullen weer wat
te plak; Ni'jberkoop)
De stoel braant him an de kont (slim drok wezen; Ni'jtriene)
lene van de stoel praoten (iene deur mooi te praoten overbluffen; De
Hoeve, Makkinge)
Hij preekt veur stoelen en baanken (gieniene luustert naor him;
Noordwoolde)
Dat podde en stoel wat mit mekeer te maeken hebben, bliekt uut et volgende veurbeeldzinnegien: Hij Zit O 'e stoel as een podde.

Uut De Ovend van april 1980
Verdwenen voegels (1)
D'r wo'n weer bossen anplaant. Et liekt wel of wo'n de meensken wat milieubewuster, mar wat bin de voegels uutdund, en d'r bin al goenend hielemaole
niet meer. Neem now de katoele of bosoele, en dan de stienoele. Wat konnen ze
mooi over et laand strieken as et tegen de schiemer leup. De vlocht van de oele
heur ie niet en de moes was d'r bi'j, eerdat hij Ok mar wat verneumen hadde. Ze
bin nuttig veur de boeren, want ze leven van klaore moezen. Mar de meensken
vunnen middels uut om de moezen mit vergif kepot te kriegen. De half versufte
besies wo'n dan een makkelike prooi veur de oele en zonder dat dat nuttige voegeltien et wet, is hi'j d'r veurgoed west deur et vergif.
Et stienoelegien is een holbewoner en huust in holle bomen. De bossen die d'r
nog binnen wo'n aorig onderhullen en al et zieke hoolt wodt d'r uuthaeld. De
holle boom wodt opruumd en et stienoelegien het gien onderkommen meer. In
disse kontreinen heur ie ze niet meer bi'j de aovend mit heur hoge geluud. En
dan de naachtzwelver of geitemelker mit zien lange rrrrrrrrr, aovens as et zoel
weer was bi'j de zoemer. Ze zeden ok wel 'de wekker'. Et was ok krek of de
wekker ofleup as hij bi'j aovende in zien element was. Ok al een echte naachtvoegel. Hij huusde in de sparrebossen en kwam veur in Ni'jberkoop. De
bossen bin vot en de geitemelker is ok vot. In oolde faobelties wodde zegd dat
hij stillegies bi'j naachte de geiten mulk. Mar dat weren geiten die heur zels
zeupen netuurlik, en dat doen ze hiel stiekem, dat gieniene et zicht. Dan moet
zoe'n daod eeen oorzaeke hebben en dan gavven ze et geheimzinnige voegeltien de schuld d'r mar van. Misschien deur et plaanten van ni'je bossen dat et
allemaole nog weer komt.
(Lees veerder op ei volgende blattien)
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Ieder moet zien eigen pattien vegen
(ieder moet zorgen dat hij et goed het,
moet veur himzels opkommen; Donkerbroek)
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'k Heb d'r gien haandwaeter an
(et lat me koold, et zegt me niks; Appelsche)

Verdwenen voegels (2)
Ik weet nog van iene die altied in de stilte woond het. Hi'j woonde
tegen een sparrebos an. As Kast, zo hiette hi'j, aovens op bedde
gong, zette hi'j et uutzetraem wied eupen. Een insloeper kon zomar
naor binnen stappen, mar dat is nooit gebeurd. Deur de geluden van
de geheimzinnige naachtvoegels raekte hi'j in de slaop. En as hi'j
morgens wakker wodde bi'j de zoemer scheen de zunne al een betien
deur et glas en zongen de liesters al in de toppies van de bomen. Wat
zal dat een mooi leven west hebben zo in de netuur en wat zal et lekker reuken hebben mit al dat sparregruun. Dat daenk ik wel es:
hebben wi'j ok een betien te laete leeefd?
Ie moe'n vanzels niet daenken dat de meensken nek weren. Mar ze
hadden rust en geneuten van de netuur en dat kost niks. Now is et wel
aaanders. De voegelgeluden wo'n smoord deur gebrom en gerattel
van mesienen en et is een lege ruumte wodden. Ze beginnen et in te
zien dat d'r wat an daon wodden moet, mar zal et ooit weer zo wodden? Ik betwiefel et wel es.
Wube Lamers van de Kuunderwal

GRAPPIEN
Kilometer
De buurvrouw van Erik komt bij de slager en vragt om een meter
wost.
'Dat kan niet,' zegt de slager, 'wi'j verkopen alliend per kilo.'
'Da's goed,' zegt de buurvrouw, 'doe me dan mar een kilometer.'

Spiegel
Mem vragt waoromme Erik mit de ogen dichte veur de spiegel zit.
Erik zegt: 'Now Mem, ik wil mien gezicht ok wel es zien as ik
slaop...'

Allerheiligen (rk.)
Slachtmaorid

Allerzielen (r.k.)
Zunne op 07.36, zunne onder 17.09
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Een slonter verslontert meer as een pronker verpronkt
(Steggerde)

2014

Werelddag van de Man

maendag

deensdag

3

2

november

week 45

november

Et ligt uut de rook
(veer vot; Buil, Ni'Jberkoop, Steggerde)

2014

Sjoukje Oosterloo
Et keunstgebit
Ik trap me de bienen lam wiels ik tegen de hadde stormwiend opboksel op mien
fietsien. Now en dan kan ik et stuur amperan rechtholen as d'r weer zoe'n hadde
wiendpoesterd om de hoeke komt, die me perbeert van et zadel of te blaozen.
Mar ik redde et en blieve zitten waor as ik zit, krekkengeliek as een vrommes
dat een aende veerder veur me uut fietst. Ze schoft mit krek etzelde deurzettingsvermogen as mij, staorigiesan veuruut. Inienen slat mij de schrik om et
hatte as ik zie dat et meenske toch mit fiets en al tegen de vlakte gaot. Om meer
kracht te zetten gao ik op de pedalen staon, enjaeg de trappers nog wat rapper
in de ronte. As ik an et vrommes toe bin is ze onderwiels al weer in de bienen
kommen. Op mien vraage as heur niks mekeert deur de valpertije schuddekopt
ze van nee.
Een betien vemuverd kiek ik naor heur, wiels ze de hieltied mar henneweer lopt
langs de slootkaante, bek as zocht ze argens omme.
'Bij' wat kwiet raekt?' wil ik weten.
'Ja, mien keunstgebit,' krieg ik as bescheid.
Ik kiek heur es op en daele an en ontdekke: 'Mar dat hej'ja inje mond!'
Et vrommesien gnist as een mudde veur 't geutsgat, en stokt me uut: 'Nee, et gebit
dat ik in mien mond hebbe is van mien man. Dat neem ik altied mit a'k votgao,
omreden hij eers de vleispanne leeg et. Mar mien eigen gebit is me dr uut vleugen
wiels ik ondersteboven gaon bin, en moet hier argens in de baarm liggen.'
Ik weet niet wat ik heure, en gniezende zeg ik: 'Now, as jow je gebit niet
weerommevienen, bij' de pineut!'
'Hoedat zo?' Niet begriepende kikt ze me an.
'Omreden jow man t' aovend wel vleis eten kan, mar jow niet, zonder je
keunstgebit!'

Novembermist
Mien haoren en kleren
bevriezen Wit en
ik wor opneumen
in een Witte Wereld
een peer meter zicht
kilemeters dikke stilte
verbient mi 'j allienig
gien meenske
gien geluud
stilste stille stilte
vanuut de Witte ruumte
vuul ik mij lichter
wodden en raek los
van zaand en haost
ik dael mit et opkommen van de zunne
Willem Jan Teijema
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)
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Hij het een kop as een stokkende rute
(een saggerijnig gezicht; Oolde- en Ni 'jiaerner)
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Oostenregen duurt drie uren of drie daegen
(Berkoop)

2014

Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Om wat te kriegen daj' niet hebben. Moej' vaeks eerst wat votdoen waj' wel hebben.
Gelok meuj' soms even vaasteholen, et is niet jow bezit
Zwieg... en elkeniene zaljow veur verstaandig holen
De kliester zong een prachtig lied, de piere zee: "k heur him liever niet'
Et bezit is et aende van et verlangen

Uut et archief van de Stellingwarver Schrieversronte komt et volgende verhael
van Gerda van der Veen dat op 22 april 1972 in de verhaelerebriek Vut de pultrum' van de Liwwadder kraante ston.
Ni'je klompen (1)
Kleine Garriet gong een peer klompen kopen. Die had hi'j de hieltied al hebben wild,
mar zien heit had dat altieten mar grote onzin vunnen. 'Wie lopt d'r in disse tied now
nog op klompen! Af now op een boerderi'je woonden dan was et netuurlik wat eers.
Daor staon de klompenja op een riegeltien veur de deure, zomar in de eupen locht.
Mar kiek now mar es naor de meensken in 't dörp. Waor vien ie daor now nog
klompen.
Nargens meer, ja. En waoromme zollen wi'j klompen neudig hebben.' t Is hier ommes
allemaole hatstikke schone rnit die mooie tegelpatties. Nee, zet ieje die klompen mar
gauw uut et heufd. Ie hebben ze ien keer an en daor staon ze weer te staon.'
En toch mds en z61 Garriet klompen hebben. Hi'j speerde al de centen die hi'j kreeg
bi'j mekeer en doe hi'j genoeg hadde, kneupte hi'j ze in zien buusdoek en gong d'r
mit naor de segarewinkel van Joukien. Want daor verkochten ze niet allienig segaren, mar ok klompen.
'Ik wol een peer klompen kopen,' zee hi'j, en hi'j keek et winkelmaegien wat schruten an.
'Loop mar vast naor boven en kiek mar es even omme. Ik kom d'r zo an, heur.'
Garriet klom de trappe op en zat al gauw tussen de klompen, de leerzens en de lege
tebaksdeuzen. Hm, et reuk hier mar lekker! Doe et maegien bovenkwam had hi'j al
een peer uutzocht en een schoffien laeter legde hi'j drie nikkelen rieksdaelders op
de toonbaank.
Zo, die klompen had hi'j, en die wol hi'j niet weer kwiet ok. Hi'j trok ze mitien an.
Sjonge, jonge, wat kloste dat toch lekker op 'e straote. Klep, klop, klep, klop, om de
aandere tegel een stap. As hi'j wat grote stappen dee, kon hi'j dat krekt haelen.
(Lees veerder op et volgende blattien)

Zunne op 07.49, zunne onder 16.57
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Ie moe'n de dag niet roemen veur et aovend is
(Steggerde)

Sunte Matten
Eupening Karnelvaisseizoen
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Ni'je klompen (2)
Zo kwam et dat Garriet et kleurige heerschop dat him integen kwam, niet zag.
Dat et was iniens: bats! Hi'j kwam mit zien neuze in een rood-blauw hemd te
lane. Schippies stonnen d'r op, allemaole schippies, en die begonnen mar aorig
veur zien ogen henne-en-weer te veren.
'Look Out little boy... Did you hurt your nose?' De schippies huilen op mit
veren. Garriet keek wat onneuzel omhogens. Die man, ja, ... die praotte ja krek
as de meensken op de tillevisie deden pattietoeren. En waoromme wees hi'j
now de hieltied naor zien neuze?? 'Nose,' zee et vremd heerschop nog es, en
nôg es en hi'j kwam al mar dichter mit zien wiesvinger op Garriet zien neuze of.
Garriet had de ogen d'r haost schieve van in 't heufd staon. Hi'j haelde de
schoolders op. Wat die man now mit zien neuze mos!
'Nose, au, au,' zee de man nog es. Iniens snapte Garriet et. 'Ja, ja,' staemerde
hi'j en mitien begon hi'j an zien neuze te vulen,'en zee doe: 'Mien neuze dot me
verrekte zeer!' Mar et heerschop was Garriet zien neuze al weer vergeten. Zien
ogen hadden wat é.nders ontdekt. Hi'j wees naor Garriet zien voeten en reup:
'How much!' Dat wodde Garriet toch te bot, heur! Hi'j dri'jde Mm omme en
wol votlopen, mar de aander hul him mit zien grote brune hanen tegen.
'Fiftien guilders?' En toegelieke haelde hi'j vieftien gulden uut 'e buse. Garriet
zette grote ogen op. Ja, d6r mos hi'j toch wel even veur staon blieven?'
'Fifteen guilders?' vreug et heerschop nog es en hi'j wees weer naor Garriet
zien voeten. Garriet kreeg et al gauw in de smiezen. Die man wol zien klompen
kopen veur vieftien gulden. En daor wol hi'j vanzels wel an!
En zo kwam et dat kleine Garriet even laeter veur de twiede keer de winkel van
Joukien in stapte. En dat hi'j d'r weer uut kwam mit een peer klompen an, de
schoenen in de iene haand, en nög een peer klompen in de andere haand. Vanzels, Heit het die aovend nog wél reer goed spi'jd! Marja, dat kriej' mit al die
butenlaanders in de vekaansie!

Puzeltien
In et puzeltien moe'n woorden invuld wodden: elke stip is iene letter. Bi'j elk volgend woord moet een ni'je letter toevoegd wodden.
De omschrievings van de in te vullen woorden bin:
1.mitklinker
2. ofkotting rooms katteliek
3. soort boot
4. niet mis

.

5. onderdiel van ketten
6. kiender van koenen
7. gruuit o.e. in (netuur)gröslaand
De oplossing is mit een schoffien te zien op de webstee www stellingplus.nl
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Hi'j was even in Mexico
(was even in de slaop valen; Ni'jberkoop)
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Lui, lekker en veul te meugen,
bin drie dingen die niet deugen
(Hooltpae)
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De klokkestoel van Spange
De klokkestoel van Spange het een wat ere, ienvooldiger konstruktie as de aandere klokkestoelen van Stellingwarf. 0k de vorm van de
kappe wiekt of van die van de eren. Spange het (vermoedelik) nog
niet zo hiel lange een klokkestoel, omreden et dörp vroeger een
karke mit een toren hadde. Die karke wodde in 1826 veur ofbraoke
verkocht. Of hi'j doe mitien ofbreuken is, is niet dudelik, daor wodt
ok etjaortal 1858 veur nuumd. In elk geval kan et hiel goed wezen
dat in die tied de eerste klokkestoel van Spange bouwd is, en dat doe
veur een wat makkeliker meniere van bouwen keuzen is. D'r is trouwens ok gien tekening van Jacobus Stellingwerf bekend, die ja in de
jaoren 1720-1725 een hieleboel klokkestoelen tekend het. Ok reden
om an te nemen dat d'r doe nog gienend in Spange was.
In Spange wodde eertieds morgens, zo tussen acht en negen, de
klokke luded, as d'r de dag teveuren iene uut de tied raekt was. Gong
et om een man, dan wodde de klokke drie keer zoe'n drie menuten
luded, was et een vrouw twie keer zoe'n vier menuten en bi'j een
kiend ien keer, mar dan wat langer, omdebi'j zes menuten.
Gegevens uw': 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herdrok.
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Ie mit je mienen;
daor bienen ze in poepenlaand de koenen an vaaste
(ie weten d'r gewoon niks van, ie moe 'n et zeker weten;
Appelsche, De Fochtel, Oostenvoolde)
2014

Internationaole Dag
van de verdreegzemhied
Zunne op 08.0 1, zunne onder 16.47

zundag

zaoterdag

15 16
november

week 46

november

Stiekels mi'jen is stiekels zi'jen
(De Lan gelille)

Gagel (Myrica gale)
De Stellingwarver naeme van de polle is gaegel, gaogel (Blesdieke,
Steggerde), gagel (Scharpenzeel), vlooiekruud (Oost-Stellingwarf,
Blesdieke, Buil, De Hoeve, Ni'jhooltpae, Scharpenzeel), vlooietakken
of kerststruuk (Franke en Van der Ploeg in 'Plantenammen yn Fryslân).
De blaeden van de gaegel geven eeen starke laurierlocht of. Vroeger
wodden ze wel in de metrassen in de beddesteden stopt en hullen
vlooien en stikmoggen op een ofstaand, vandaor de naeme
'vlooiekruud'. Indertied wodden de twiegen ok wel an de geite voerd
omreden dat goed veur et dier wezen zol...
In de winter valen de kaele gaegelpollen op deur de donkerrooie twiegen. Vanwegens die kleur wo'n de twiegen in bloemstokken verwarkt.
De gaegel dot et goed op natte, aarme, zoere grond. Op 'e heide staot
hi'j veural in vochtig blievende dellen en langs poelties. De polle staot
nog een protte in de Ooldelaemster Poolder, op 'e Delleboersterheide
en de Kri'jeheidepollen onder Appelsche. 0k gruuit hi'j onder birken in
et Fochtelervene en in een delle in de Karkebos onder Ni'jhooltpae.
Veerder staot hi'j in kleine tallen in de ranen van et elzenbroek van de
Lendevallei.
(Uut: 'Et Stellingwarverplaanteboek', Henk J. Jager; Berkoop, 2006)

Kees Koopstra
Eierkoken
Eierkoken doen wij vandaege-de dag mit de eierkoker. Et bi'jheurende bekertien geft an, hoevule waeter d'r bi'j moet om de eigies zaachte, middel, of
hadkookt te kriegen.
Mar disse methode is niet zaligmaekend. D'r wodt op internet tegenwoordig
rept over een koolde en waarme waetermethode. Mit et nettien in een ketel mit
kokend waeter te doen, was et eertieds een stok ienvooldiger. Over een gattien
in et ei prikken wodde doe ok niet docht. Krek zo min wodde d'r zoolt in et waeter daon. Mien eerste gedaachten weren daorbi'j: Et zoolt giet toch niet deur de
schaole henne? Zoolt in et waeter zol et leeglopen van eier bi'j et knappen
tegengaon, neffens informaosie op et grote wereldse net. Dat laeste komt veur
as eier in de koelkaaste beweerd wodden. Daor was in de jaoren van et nettien
in de ketel gien spraoke van.
Bi'j in rondleiding in museum Oold Ark in Makkinge, vertelde een bezuker mij,
dat zi'j et eierkookwaeter daomao veur de thee bruukten. Een aander zee, dat zij
dat ok deden, mar ok zoolt in et waeter bruukten en zi'j bi'j heur thuus daor een
keer slim op 'e koffie kommen weren. Zij bruukten een keer dat zooltene waeter
veur de tee, doe domenee op de thee kwam. De beste man durfde d'r niks van te
zeggen. As d'r verontschuldings anbeuden binnen, wus zij niet meer.
Doe 'k een kollega dat relaos dee, scheut heur ok zoe' n geval in 't zin. Dat gong
niet over thee, mar over koffie. Bi'j heur thuus deden ze veur de smaek niet
alliend koffiestroop, mar ok nog een betien keneel in de koffie. Ik hadde et deur,
daor in heur oolderlik huus beweerden ze dat keneelbussien naost dat van de
peper. D'r kwam peper in de koffie. Reken mar, dat d'r nao et eerste slokkien
koffie slim proest is. Zoks overkomt je now mit zoe'n ni'jmoodse eierkoker
niet.

Wereiddag van de Tillevisie
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Hi'j is te lui om et iene bien veur et aandere te zetten
(Buil, Hooltpae, Makkinge, Noordwoolde, Wolvege)
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Laot an je lippen gien kwaod ontglippen
(De Blesse, Peperge)
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Spreukies en gezegden (optekend) deur Klaas Boersma
Alderdeegst een fabrikaant van feestverlochting starfi in een
duuster hoekien
Wie hunning uut de kö rf haelt, mag verwaachten dat de bi 'jen him
stikken
Oons ienigste bezit is oons leven, en dat moe 'n we an et aende ok
nog weeromme geven
Wie de dood in de ogen zicht, is al bliede mit een griepien
Een verstaandig meenske komt in de maotschoppi 'je veuruut deur
domme uutspraoken van de onverstaandigen

Sjoukje Oosterloo
Verstopt
Vanwegens de griep die him aorig in de tange het, is Geert vandaege
thuusbieven van zien wark. Hij zit mit een staepel pepieren buusdoekies en een peer waeterige ogen op de baank. Kleine Jan van
drieje die wat bij him ommescharrelt, vragt: 'Is Heit een betien
ziek?'
Geert perbeert et uut te stokken an zien zeune: 'Ja mien joongien,
Heit is wat verkolen en mien neuze zit hielendal verstopt.'
Janneman wist mit zien vingertien en zegt: 'Nee Heit, je neuze is niet
verstopt, ik zie him nog wel zitten.'

woensdag

deensdag

25 26

november

week 48

november

(i3
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Et hatte op de lippe hebben
(slim eupenhattig; Ni'jhooltpae)

2014

donderdag

vn jdag

27 28

november

week 48

november

fte
Ze bin van 't goeie laoge
(ituz' een goeie femilie,' Ni 'jberkoop)

2014

4.10

Geleuf
Onderwegens
naor et trieste hoolt
verdwient de haost
meitied komt vanbinnen
zonder waarmte
zonder koolde
aansen
men is gries
gewis
en wies
de veerte komt
mit klokkeslaegen
naoder
helder is 't verlangst
hoolvaaste
is et aende
langs herenweg
Willem Jan Teijema
(Uut: 'Doe gebeurde et', Berkoop, 200 1)

Roely Bakker
(On)gelok (1)
Jaoren herwerts, ik was nog een schoelemaegien, woonden we aachter an
een zaandpad. Et was een prachtig plakkien, mar dat zaandpad...
Bi'j de meitied was et glibberig, en zoemers, as et een lange tied waarm en
dreug weer west was, was et pattien maelig. Hasems, as de regen mit bakken uut de locht kwam, dan was et gien zaand- mar een modderpad mit hier
en daor een diepe plasse. D'r kwammen diepe sporen in de drek, die bi'j de
winterdag opvreuren. Dan was et pad had en bulsterig en de plassen
spiegelglad.
A'k morgens in alle vroegte naor schoele gong, leek ik wel een maonmannegien. Dikke sjaal omme, musse op, waanten an, een piejamabroek onder
de ribbroek en dikke wollen kniekousen in de klompen. In de fietstasse et
broodtrommegien. Drinken kregen we in de schoele. Winters was dat
meerstentieds waarme sukelaomelk.
Disse morgen was et roetkoold. D'r lag een dun laogien sni'j. Van Mamme
kreeg ik de bosschop mit, da'k lopen mos tot an de weg.
'Want,' zee ze, 'aj' valen dan zicht niet ieneje liggen.'
Ik docht dat et wel wat mitvalen zol. Uut et zicht van marnme stapte ik op 'e
fiets. Et vul me vies of. Ie konnen amper et stuur holen op de hadde knorren.
Krek doe 'k mezels overtuugd hadde, da'k toch beter lopen gaon kon, gong
ik onderuut. Ik laande op 'e rogge en de fiets kwam boven op me.
(Lees veerder op ei' volgende blattien)

Eerste Kertier (maone) 11.07

Eerste Adventszundag
Zunne op 08.24, zunne onder 16.32

zaoterdag

zundag

29 30

november

week 48

november

(te
De kop was 'm oranje, d'r was gien goeddoen an
(hi'j was slim lelk, Oosterwoolde)

2014

Wereld Aids Dag
Wintermaond (Feestmaond/
Sni)maond)

deensdag

maendag

2

1
december

week 49

december

(te
Ie zollen 'm op de kappe van de klompe nemen
(wodt wei zegd af iene hielemaole niet aorig vienen;
Oosterwoolde)
2014

Roely Bakker
(On)gelok (2)
Van de schrik lag ik evenpies doodstille. Doe vrosselde ik me onder de fiets
uut. Nog hieltied lag ik op 'e koolde grond. Pas doe kreeg ik in de gaten
da'k op et ies lag. Iedere keer a'k perbeerde overaende te kommen, gleden
me de bienen onder et gat weg. Daenkende an de woorden van Mamme
kreeg ik et slim benauwd. Stel je veur da'k hier zolange liggen mos, tot de
postbode of de bakker langes kwammen. Dat kon wel aovend wodden,
tegen die tied wa'k in een iesklompien veraanderd.
Goeie raod was duur. Mar somtieds kriej' in nood de beste idenen. Ik
warkte mezels op 'e kni'jen en kreup naor de fiets. Veurzichtig zette ik een
voete op 'e fietstasse en haelde de aandere bi'j. Waankel ston ik daor. Ik
was now wel overaende, mar zo kon 'kok niet staon blieven. Hiel staorigan
bin 'k naor de raand van de plasse schosseld. Op de ien of aander meniere
he'k de fiets mitkregen. Doe bin 'k naor de weg lopen. Veur gien goold
klom ik weer op 'e fiets.
Jaoren laeter kwam ik op een aovend thuus van een fesien. Lopende, mar
wel op schoenen mit hoge hakkies. De plassen weren weer bevreuren en
votstopt onder een laogien sni'j en doe...
Nee heur, disse keer was d'r een starke aarm waor a'k me an vaasteholen
kon.
Tot vandaege-de-dag hool ik me, a'k me niet vertrouwe, an die aarm vaaste.

GRAPPIES
Gatties
Anneke mient dat ze gien gattieskeze lust.
'Now,' zegt heur mem, 'weej' wat aj' dan doen moeten? Gewoon de
keze opeten en de gatties op de raand van je bod liggen laoten!'

Gat
De buurman van Anneke zit bi'j de tandarts en beurt him zeggen:
'Zoe'n groot gat ziej' niet vaeke... zoe'n groot gat ziej' niet
vaeke...'
'Waoromme zeggen jow dat twie keer,' wilde buurman weten.
'Ik zee et mar ien keer,' zegt de tandarts, 'de twiede keer was de
echo.'

Internationaole Dag
van de Gehandicapten

donderdag

woensdag

3
december

week 49

december
AC

1

Slaopen as een otter
(Hooltpae)
Zwieten as een otter
(Hooltpae, Ni 'jberkoop, Oosterwoolde, Span ge)
2014

Volle Maone 13.28

Sunderklaosaovend
Internationaole Willewarkersdag
.,

zaoterdag

vn jdag

5 6

december

week 49

december

*3
Die is zo goed as een laom
(hiel goedelik, welwillend; Ni'jhooltpae)

Heur de wiend goest
Heur de wiend goest deur de bomen,
meensken, 't wodt een koolde naacht.
Sunderklaos moet now haost kommen,
'k had him lange al verwaacht.
't Is te glad, donkt mi 'j en 't sni 'jt zo,
aarme hoppe, aarm dier.
'k Hebbe wottels veurjow klaor legd,
Zwatte Piet die vint ze hier.
'k Was vanzels wel es ondeugend,
Sunderklaosien, goeie man!
Mar ik zal et echt nooit weer doen,
Sunderklaos, daor kuj' op an.
Hee... wat is dat butendeure,
schosselt iene deur de snij?
Dat moet Sunderklaos wel wezen,
komt hij toch veurjow en mij?
Morgenvroeg dan za 'k wat vienen!
Peperneuten, massepein,
En een bouwdeuz' of een poppe,
'n boot, een balle of een trein!
(Refrein:) ...Mar ik weet da 'k slaopen moet,
dat ik kroep gauw onder 't goed.
Meziek: Zie de maan schijnt door de bomen
Steilingwarver tekst: Henk Bioemhoff

Berk (Betula pubescens)
De Stellingwarver naeme van de boom is birk (verspreid), berk (verspreid,
veural westelik), burk (verspreid, veural oostelik), bark (Woivege), börk
(Oost-Steliingwarf, sporadisch) of burken (Makkinge). Et numen weerd is
ok de anduding berkeboem (Ni'jberkoop) veur een birkenboom.
Van et birkenries, dat bin de rechte twiegen, wo'n vanooids (stal)bessems
maekt. Oorspronkelik wodden de bessems deur twie wenen (twiegen) mit
een onderlinge ofstaand van tiene tot vuuftien centimeter bi'j mekaander
holen. De wee wodde mit et dikste aende krek deur et birkeries henne steuken
en twie keeer om de bos henne dri'jd. Dan wodde et dunne uutaende onder
die twie siaegen deursteuken, mar nog niet antrokken. De bos wodt even in et
vuur huilen, waordeur de wee extra buugzem wodt. Dan pas wodde de wee
goed vaastetrokken. Gaondeweg hebben ze de wenen vervongen deur iezerdraod. De bessems wo'n zonder staele te koop anbeuden en gaon omdebi'j de
twie maonden mit. 0k bruukten ze wel birkeries as ateries. Et licht wegende
hoolt wodde veural as braandhoolt bruukt. Et braant kot mar hevig.
Vandaege-de-dag wodt de birk veural veur de pronk in parken, tunen en
langs straoten anpiaant. In et veurjaor (feberwaori-april) is de saptoevoer
extra stark, waordeur de bomen bij verwonding extra bloeden gaon.
Birkesap is zo nek an suker dat d'r birkewien van maekt wodden kan. In
Stellingwarf gebeurde dat op de volgende wieze. In april wodde een dikke
toeke naor beneden beugen en in een ronde boge vaastebunnen. De kop van
de toeke wodde d'r dan mit een schieve snee of haeld en op et aende wodde
een flesse bunnen. Zodoende wodde et sap oftapt.
(Lees veerder op et volgende blattien)

H.K.H. Preenses Catharina-Amalia (2003)
Zunne op 08.33, zunne onder 16.28
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De lippe argens veur optrekken
(et te min vienen, minachten; Hooltpae)
2014

Dag van de rechten van de meenske

deensdag

woensdag

10
december

december

Zo onneuzel as k oetouw
(Oosterivooi Ie)
2014

Berk (2)
As de flesse (nao een peer toeken) vol genoeg zat, wodde hi'j mit een
stoppe ofsieuten. Vervolgens wodde de flesse in de grond begreven,
waor ze him een jaor laank gisten leuten.
In de birk kommen riegelmaotig op nusten liekende heksebessems
veur, wat een opvalende wildgruui van toeken is. Heksen bin d'r de
oorzaeke niet van, mar bepaolde schimmels, insekten of virussen.
De heksebessems liekegoed as de witte ofschilferende baste kun
maeken dat de birk slim opvaalt. Een vri'jstaonde, mit heksebessems behongen birk dot in de winter alderdeegst spoekachtig an,
veural op een duustere decemberdag...
In zien volle wasdom maekt de birk jaors omdebi'j de dattig miljoen
zaoden, die riepe binnen in augustus. De lichte zaaoden hebben
vleugelties, waordeur ze hiele aenden vot wi'jen kunnen. Daoromme kun tot veer van de oolderbomen birken opslaon.
De birk is een boom van zoere zaand- of veengrond. Op 'e zaandgrond is et iene van de eerste boomsoorten die heur vestigen in et
eupen heideveld. Zonder een heidebeheer verdringen de birken
zachiesan de heide. Dan ontstaot d'r dus een birkenbos. Op'
E duuirnemt et tal birken liekewel geleidelilcofdeurdatde iekenbomen
dehieltied meerde overhaand kriegen. Zo kommen in oolde iekenbossen, waor lange niet meer in kapt is, haost gien birken meer veur. Op et
vene kan birkenbos daorentegen et aende van de successie wezen.
(Uut: 'Et Stellingwarverplaanteboek', Henk J. Jager; Berkoop, 2006)

De klokkestoel van Sunnege
Tegenwoordig staot de klokkestoel van Sunnege weer op et plak
daor goed honderd jaor leden ok iene staon het. Hiel biezunder is dat
Sunnege in 1912 een hiel ere soorte van klokkestoel kreeg as dat
gebrukelik was. Et gong om een klokkestoel die hielemaole van
iezer maekt was, en veur zoveer bekend, uniek in zien soorte. Biezunder bi'j die klokkestoel was ok et luden van de klokke, dat
gebeurde mit et zonuumde 'valende klepelsysteem'. Dat hoolt in dat
de klokke tegen de klepel slat, wiels bij et veul meer gebrukelike
luudsysteem mit de 'vliegende klepel', de klepel veural tegen de
klokke slat. Die laeste meniere zorgt d'r ok veur dat de klokke (veul)
helderder klinkt. 0k opvalend was dat de iezeren klokkestoel een
hooltien luudwiel hadde, in oonze omgeving kwam dat veerder ok
niet veur.
Spietig genoeg was de biezundere klokkestoel an et aende van de
tachtigerjaoren in zoe' n minne staot, dat die niet meer opknapt wodden kon. De iezeren klokkestoel ston ok op et ni'jere karkhof, de
ni'je klokkestoel is weer op et oolde karkhof, krek an de ere kaante
van de weg, kommen.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van
2014 in een bewarkte herdrok.
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week 50
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Et wark overlopt me
(wodt me te vule; Buil, Noordwoolde, Steggerde)

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27
Laeste Kertier (maone) 13.52
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Mit een dubbeld potlood schrieven
(wat iwie keer in rekening brengen,
of tevule in rekening brengen; Noordwoolde)
2014
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GRAPPIES
Brille
Meester is die dag zien brille vergeten. As hi'j iene aachter in de
klasse henne-en-weer lopen zicht, zegt hi'j kwaod: 'Maek daj' op je
plak kommen, en gao mit je les beginnen.'
'Welke les,' vragt de persoon.
'Doe niet zo onneuzel,' zegt Meester,' wat moej' hier aanders op
schoele!'
'Now,' zegt de persoon, 'ik moet hier van jow direkteur de muren
varven. Ik bin de schilder.'

Vekaansie
Meester vragt an Anneke as ze een mooie vekaansie had het.
'Nee, Meester,' antwoordt Anneke.
'Hoezo dan niet?' vragt Meester.
'Now Meester, a'kja zeg, moe'k d'r weer een opstel over maeken,'
zegt Anneke.
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Hij was zo verkeerd as een varken,
d'r was gien ra )d toe
(Buil, Oosterw olde)
2014
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Die rattelt Aeken en Keulen an mekeer
(vlogge en de hieltied deurpraoten; Else)

________________ 2014 ________________

Puzel
Vul op de strepies een letter in om zo een goed Stellingwarfs woord
te maeken.
Aj' dat goed daon hebben, vormen die letters, van boven naor beneden, ok een woord!
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De oplossing is mit een schoffien te zien op www.stellingplus.nl.

Verdwenen klokkestoelen
Eertieds hadde de Stellingwarver regio veul meer klokkestoelen as vandaegede-dag. Bekend is dat in de volgende negen dörpen klokkestoelen staon hebben: De Haule, Der Izzerd, Hooitwoolde, Makkinge, Munnikeburen.
Ni'jtriene, Noordwoolde, Ooldetriene en Steggerde.
De klokkestoel van De Haule is in 1723 tekend deur Jacobus Stellingwerf; et
gong om een dubbele die in 1854 ofbreuken is.
InDerlzzerdmoetd'rin 1711 aleeniekenklokkestoelstaonhebben,in 1723 wodde
die tekend deur Jacobus Stellkingwerf. In 1926 is de klokkestoel ofbreuken.
In 1723 tekende Jacobus Stellingwerf ok de klokkestoel van Hooitwoolde, die
vermoedelik in 1875 verdwenen is.
Makkinge hadde vroeger ok een dubbele klokkestoel, mar doe de karke die
vandaege-de-dag nog in Makkinge staot in 1775 bouwd wodde, is de klokkestoel verdwenen.
In 1860 wodde de karke van Munnikeburen vergroot, de klokkestoel wodde
doe ofbreuken.
In 1724 tekende Jacob Stellingwerf de dubbele klokkestoel van Ni'jtriene.
Wanneer die verdwenen is, is niet dudelik.
Et is meugelik dat Noordwoolde in 1640 een dubbele klokkestoel kregen het, in
1853 is die warschienlik ofbreuken doe de karke verbouwd is.
In 1723 tekende Jacobus Stellingwerf de klokkestoel van Ooldetriene, vermoedelik is die in 1870 ofbreuken doe in et dörp een ni'je karke mit een toren bouwd is.
Jacobus Stellingwerf tekende in 1722 de klokkestoel van Steggerde, et is onbekend wanneer die verdwenen is.
Gegevens uut: 'Klokkestoelen van Stellingwarf', Sietske Bloemhoff, Oosterwoolde, 1988. Dit boek verschient an et aende van 2014 in een bewarkte
herdrok.
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Ze is recht veur de sloffe uut
(recht deur zee; Sliekenborg, Span ge)

2014

Zunne op 08.46, zunne onder 16.29

Begin van de winter 00.03 M.E.T.
Ni'je Maone 02.36
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De wereld is roeg en die him niet redden kan is sloeg
(Ni 'jberkoop)

2014

Henk Bloemhoff
Luderslied
Mien tiedinge beier ik over de velden
Een stonde van leven, een stonde van dood
En iewig veur meensken en altied dezelden
Van dwarrelend blad tot kiend in de schoot
Want ik ken de ruumte, ik ken alle tieden
Et huj in de schure, en alle ni 'j zaod
Et wondere kraomen, et stili' overheden
Van kommen en gaon, van die blaek'rende draod
Mien tiedinge beier ik over de velden
De iewen veurbi'j, bestaon veur mij niet
Ik bon gel mar deur, veur altied dezelden
Deur alle geklongel, daor zing' ik mien lied
Van 'k stik weer de kop op, hoe vaek' ik ok vaal
Ik zinge van leven as ni 'j ideaal

Roely Bakker

Wanneer ik weerommedaenke an et huus, waor as ik totda'k een jaor of vuuf, zesse was
woonde, dan zie 'k niet et hiele huus mar beelden. Beelden van mezels as klein maegien.
lene van die plaeties he'k hieronder wat inkleurd.
Et kleine blonde maegien kikt mit et heufd in de nekke omhogens. De blauwe ogies
straolen, et rooie montien vormt een perfekte 'oh'. Ze haelt een haantien tot de buse uut
en rekt heur zoveer as ze kan. Ze blift te klein, ze kan niet bi'j de gleensterende pielken
kommen.
Dan dri'jt ze heur omme en gaot zo rap as de kotte bienties heur dregen willen naor 't
raem waoraachter Mamme is, doende mit et waarme eten. Tot heur schrik zicht ze veur
et glas niet et vertrouwde beeld. Ze kan hielendal niet deur de rute kieken. Et is krek as
het iene d'r mit gleensterende varve bloemen op tekend. Wat vremd allemaole. Heur
klompies roffelen over de hadbevreuren grond naor de zieddeure. Een peer tellen laeter
staot ze in et kleine keukentien. Et rokt d'r lekker, naor braoden vleis.
'Bi'j' d'r now al weer?' vragt Mamme, 'was etje te koold?'
Et kleine ding schuddekopt. 'Nee, ik kon jow niet zien.' Ze wist naor de rute. 'Wie het dat
daon?'
'0e datte,' Mamme lacht, 'dat het keuning winter daon.'
'Keuning winter? Wie is dat? Waoromme tekent die op oonze glaezen?'
'Et is gien echte keuning, gien meenske. Zo numen ze dat as et winters slim koold is en
had vröst. Dan kommen d'r iesbloemen op et glas. Gaoj' nog even speulen of za'kje de
jasse uut doen?'
'Ie moe'n even buten kommen te kieken Mamme, zo mooi.' Ze pakt Mamme bi'j de
aarm.
'Wat veur moois hef now weer ontdekt?' vragt die wiels ze een doek ommeslat.
'Lochies!'
'Lochies? Wat veur lochies?'
Ze lopen mit 'n beidend naor buten. 'Ziej' wel, Mamme, lochies zovule lochies, mooi
hen?'
Et kleine ding legt et heufien in de nekke en wist omhogens.
Daor an de raand van 't rieten dak hangen lange iespegels. De zunne lat ze schitteren. Et
liekt krek as spatten d'r vonken of.

Kastaovend
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Vroeger kri'jden de haenen, zee dove Jaopik,
now gaepen ze alliend nog mar
(Ni 'jberkoop, Wolvege)
2014

Eerste Kastdag

Twiede Kastdag
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Lopen as een kalkoense haene
(perinantig lopen;
De Blesse, Langedieke, Peperge, Steggerde)
2014

Oe denneboom
0e denneboom, oe denneboom,
wat binje takken wonder mooi.
Ik zag je lestend in de bos,
nog zonder keersies, op et mos.
0e denneboom, oe denneboom,
wat binje takken wonder mooi.

Kling, klokkien, klingelingeling
Kling, klokkien klingelingeling,
kling, klokkien kling.
't Kastfeest dat is kommen,
lochies in de bomen,
en in alle lanen,
gaon wi'j keersies branen.
Kling, klokkien klingelingeling,
kling, klokkien kling.

Levensloop
Zien knoesies in heur oolde hanen,
kleine kuier, tree veur tree
ja is ja en nee is nee,
onbekend waor ze belanen.
Vol verwaachting, al bekend,
jaoren leden en nog jong,
kleine huppies, grote sprong,
alles ni ï, al tieden wend.
Sporen lopen deur et leven
hieltied veerder en verwonderd,
vlogger stappen, wodt haost zweven.
Jong en oold, ze kun niet zonder
en de cirkels duren mar even;
hi'j omhogens, zi'j naor onderen.
Harmen Houtman

Eerste Kertier (maone) 19.32
Onneuzele Kiender (rk)
Zunne op 08.48, zunne onder 16.34
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As de hemel van boven komt, dan bin alle pispotten stokkend
(zie et niet te somber in, alles waor aj'je drok om maeken kunnen, zullen niet zo gauw gebeuren; Langedieke)
2014
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Omgekeerd is ok wat weerd
(aandersomine levert ok wel es wat op,
kan ok geunstig wezen; verspreid)
2014

Freddie de Vries
De Hamersen
Op 'e Rizzerd, op 'e hoeke van de Hamersweg en de Idzardeweg,
woonde de femilie Hamers in een prachtige, staotige boereplaets.
Drie breurs en een zuster woonden hier jaor in jaor uut en een ieder
hadde zien taek. Piet was de man van de laanderi'jen en Jochem was
de technische man en hul him doende mit et ark en de warktugen.
Hendrikus was de man van et vee en Feem verzorgde de huusholing.
Zo dee ieder wat hi'j doen mos en dat gong in een bedaord tempo.
Feitelik leek et wel wat op et leven in een klooster mit zien daegelikse
riegelmaot. Alles hadde zien plak en d'r lag nooit een touwgien op
een plaankien op et hiem. Op een winterdag zol mien vader nog even
an bi'j de Hamersen, die trouwens ok nog femilie van oons weren,
om nog een peer mud eerpels. Et was koold weer mit een beheurlike
wiend uut de oosthoeke en now en dan gromde et ok nog even. Mien
vader ree zien oolde Opel Blitz et hiem op en zag de daamp van de
dongbulte ofkommen. Hi'j gong deur de kleine baanzeldeure en keek
as d'r ok iene op de dele rondscharrelde. Opiens zag hi'j Piet in et
halfduuster bi'j de warkbaanke staon die wat jutezakken an et opteren was. Nao wat henne-en-weer gepraot vreug mien vader as ze nog
wat eerpels veur him hadden. 'Now,' zee Piet, 'dat zol aanders wel
kunnen, mar ik maek mit dit weer et gat niet bloot!!!'

D'r is een klokkien van kommen en gaon...
D'r is een klokkien van kommen en gaon - ie moe'n now ienkeer ok
weer ofscheid nemen wodt d'r mit disse uutdrokking bedoeld, die
indertied optekend wodde in Donkerbroek. En zo is et mar krek. Dit is
al weer et laeste kelenderblattien van 2014... de tied vligt! En op dat
laeste blattien lezen jim nog wat meer spreukies mit et woord 'klokke'
d'r in:
Op 'e klokke warken - de tied in de gaten holen (Hooltpae)
Een man van de klokke - een man die stipt op tied is (De Hoeve, Der Izzerd,
Hooltpae, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Ni'jtriene, Langedieke, Wolvege
De klokke rond slaopen - Blesdieke, Ni'jberkoop
Ie kun de klokke d'r wel op liekzetten - zo stipt op tied gebeurt ien en
aander, zo riegelmaotig en op een vaaste tied dot him et bepaolde verschiensel veur, zo stipt op tied dot iene wat (Berkoop, De Blesse, Der
Izzerd, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, Peperge)
Et is allemaole ellende wat de klokke slat - et is ien en al ellende
(Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae)
Et lopt as een klokkien - Oolde- en Ni'jlaemer
De klokke slat nooit minder as iene en nooit meer as iwaelf— 't is nogal
wiedes (De Blesse, Peperge)
Wi'j luden now et ooldejaor alvast uut en weensken jim allemaole een
biesterbaorlik mooi en goed 2015 toe!
De mitwarkers van de Stellingwarver Spreukekelender

Ooldejaorsaovend

Nijaorsdag

woensdag

donderdag

31 1
december

jannewaori

week 1

Van oolde tieden en ni'jjaorskoeken
(wodt wel zegd as d'r veural over vroeger praot wodt;
Berkoop, De Blesse, Ni'jberkoop, Peperge)
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