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(wie geliek het; Scharpenzeel)
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Gelokkig Ni'jjaor!
Al weer eenjaor omme meen hel ni'j jaorveur oons. Wat gaot de tied hadde, vienen
jim ok niet? Eerdaj' et in de gaten hebben, scheur ie al weer et laeste blattien van disse
ni'je kelinder of. Mar eerst bin gelokkig al die 181 ere blatties nog an de beurt..
Oonze mitwarkers hebben dr ok veur ditjaor een hiele aorige kelinder van insekt,
mit veur iederiene wel wat Hiel wat blattieg gaon van 'tjaor over oolde paeden en
wegen in de Stellingwarven; dat onderwarp is een betien 'de rooie draod'. Now
kwammen we over dit onderwarp hiel wat tegen, dat we komen alles niet iens
kwiet. Gien nood, we gaon daor op een volgende kelinder mooi mit deur! Wiebe
Scheenstra slôt mit zien stokkies hiel goed bij de rooie draod an deur over de netuur
in de baarms te vertellen. 0k hiel wat gedichten die mit dat onderwarp te maeken
hebben, hebben we veurjim uutzocht.
Joop van Lier vertelt, bek as eerder, over zien 'lochtpunten' in et heelal. Daornaost
het hij et dit keer over bepaolde gewichten. Hendrik Betten van Else beschrift in et
begin van disse maond een tal ooldejaorsploegen en hij gaot daor in de twiede helte
van december mit deur.
Een drietal dichters schreef veur disse kelinder speeiaol ni'j wark. Et gaot om gedichten van Koosje Hornstra uut Der Izzerd, Jan Veldhuizen uut Apeldoorn (van vroeger
De Miente) en Jan Oosterhofjr. van Steggerde. De laeste Jan tekende ok weer een
twaelftal prachtige strips. Daornaost vienenjim in disse kelinder nog niet eerder publiceerd wark van K. Boersma uut Oosterwoolde. Jan Oosterhof sr. schreef op een
viertal blatties over de oolde krudenierswinkel. Hij wet daor hiel wat van, want hij
gruuide d'r zels in op. Ok van Koop Gorte uut Hooltpae bin dr een tal bi'jdregen. Zo
schreef hij over oolde paeden en wegen in zien omgeving, mar hi'j het butendat nog
een tal wiesheden en gezegden oppepierzet. OkIJbe Duursma van Der Fzzerdwarkte
ande rooie draodmitdeurover oolde paeden enwegen in zien kontreinen te vertellen.
(lees veerder op et volgende blattien)

Wat nog meer?
Now, nog hiel viiie meer! In de kelinder won een twaelftal, soms wat
minder bekende, Stellingwarver boeken bespreuken omjim zo een betien
een indrok te geven van de inhoold daorvan. Daornaost bin dr weer twaelf
puzelties in de kelinder te vienen én dr is ommedaenken veur alderhaande
aorige gegevens nut et Stellingwarfs Woordeboek. Bepaolde woorden
wo'n beschreven, mit daorbi'j mooie veurbeeldzinnegies, dr bin een peer
aorige raodselties te lezen en big1ieks wat opzeg- en oftelriempies.
Mar we hebben dit keer ok prachtig wark van een ni'je kelindermitwarker
veur jim. Et bin verhaelties die heur ofspeuld hebben in et oolde Noordwoolde. Veurvallen nut et volle leven en ruit een boel humor bin ze stok
veur stok slim de muuite weerd om te lezen. De schriever dr van blift liever
anoniem en keus veur de schoelnaeme Noordw(oold)iger.
Veurop de blatties staon, bek as altied, spreuken en gezegden nut et Stellingwarfs Woordeboek. We hebben ok now weer perbeerd zoveul meugelik
materiaol uut alle dörpen van de Stellingwarven op de blatties te plaetsen.
Op de foto op et schild zienjim ien van die biezundere weggies in Stellingwarf die mit mekere in disse kelinder veur de rooie draod zorgen. Et is
Boshoeveweg, ok wel Boshoevestraote nuumd, inNi'jberkoop. Et weggien
heurt bij et oolde laandgoed Boshoeve dat him uutstrekt van de Lende tot
de Kuunder.
Wij hopen datjim weer een hoop plezier van disse kelinder hebben zullen
in een hiel goed en lang ni'jjaor!
Jan Oosterhofsr., Joop Oosterhofen Sietske Bloemhoff
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Hooi ie je baander es even dichte,
dan kan een aander ok wat zeggen
(hooi je mond toch es; Oosterwooide)
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Togen en slepen maekten ruumte veur ooldej aorsploegen
Et verschiensel van de ooldejaorsploeg bestaot al hiel laank. Et uterde
Mm veural in et zonuumde 'togen' of'slepen'. Nao middernaacht in de
naacht van oold op ni'j kwaznnien in de dörpenjongeren bij mekeer in
bi'jglieks de kroeg. Ze haelden dan laeter as ploegies, veur de grap,
vaeke onbeheerde spullen van de boerehiemen. De buit wodde bij
mekeer brocht op een centraol punt in et dörp, vaeke et schoeleplein.
De volgende dag kon iederiene Mm daar dan an vergaepen.
Veural boeren die warktugen buten staon laoten hadden, mossen et
ontgellen. Een geliefde stunt was et nut mekeer haelen van boerewaegens om ze vervolgens op een dak weer in mekaander te zetten.
De boeren weren d'r niet altied lieke bliede mit. Hoe disse volkstredisie ontstaon is, is niet echt dudelik.
Op een gegeven mement verdween dit ooldejaorsgebruuk. Daor
kwam de ooldejaorsveriening veur in de plak. Doel daorvan was om
de baldaodighied in de ooldejaorsnaacht in te dammen.
Waor een ooldejaorsploeg is, kan de peisie vaeke thuus blieven,'
kuj' vaeke in de plakken daor zokke ploegen binnen, heuren.
Hendrik Betten

snij
Wat liekt et mooi, die vasse snij
Et liekt as is de wereld nij
Even stao 'k nog wat te soezen
Dan heur ik de trekker broezen
't Moet art de kaant, zegt mien man
De tankauto komt d'r daolik an
Koosje
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Van de bak naor et gemak
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Noordwoolde, Makkinge, Berkoop)
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Et kan d'r vannaacht wel es in bakken
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Langs oolde paeden en wegen
De Boverweg in Niberkoop
In et algemien ligt de boverweg in wgdörpenhoger as de binderweg. In
Nijberkoop is now niet dudelik meer te zien welke weg t.o.v. de Boverweg de
funktie van binderweg het. In bijglieks Berkoop kan dat et Schuinpad wezen,
in Nijberkoop moet et wel haost et vroegere Karkepad west hebbeDe
Grendweg en de Boverweg liggen ongeveer lieke hoge. Met Karkepad te beschouwen is as een oolde binderweg, dan het Nijberkoop bek as Ni'jhooltpae
ok twie buterwegen of boverwegen, en wel de Boverweg en de Grendweg.
Veurbi5 de Boshoeveweg gaot et petroon in Nijberkoop weer over in twie
wegen. De Boverweg is tot Berkoop an toe wèl te beschouwen as binderweg:
de boerderijen stonnen vroeger in een lange stroke an de Boverweg en an et
Karkepad (van de Boshoeveweg tot an de Middelboeren onder Makldnge).
Op 'e kaorte van Oost-Stellingwarf in de Schotanusatlas wedt de Boverweg
Buytenwech nuunid, wiels de Grendweg daor Bovenwech hiet; op 'e kaorte
van Eekhoif nut 1849 wodt de Boverweg Binnenweg nuumd en de
Grendweg Buitenweg.
Tot 1922 was de Boverweg nog een oolde zaandweg die doe brieder maekt is
en ophoogd tot een 'erebaene'(lees: eerdebaene). In 1929-1930 wodde et een
klinkerdiek. Die klinkerdiek leup tot an de Abbendiek. Veerderop, richting
Makkinge, bleef et een zaandpad. Dat veraanderde allegere in de zestiger
jaoren. Doe veraanderde de smalle klinkerdiek in een twiebaens-asfaltweg,
die even laeter deurtrokken wodde naor Oosterwoolde.
Gegevens o.e. uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 1. Ni'jhooltpae en
Nijberkoop, Fhilomène Bloemhoff-De Bruijn, Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1982. (€6,80)

De Kleine Dippel in Donkerbroek
In Donkerbroek zorgde de ooldejaorsploeg De Naachtdraevers d'r
begin 1981 veur, dat de in 1980 in gebnuk neumen fiets- en voetgangerstunnel de naeme 'De Kleine DippeP kreeg. Die naeme
wodde destieds in de volksmond geven an de oolde stoomtram, die
indertied van De Gediek via Donkerbroek naor Stienwiek reed. Een
fraai bod van J. Schokker sierdejaorenlaank de tunnel. Behalven De
Kleine Dippel sten de daotum 5 oktober 1947 op et bod. Dat was de
daotum waorop de laeste personen mit de stoomtram vervoerd
weren.
Hendrik Betten
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Af' ballappen onder de klompen hebben,
dan balt de snij d'r niet onder
(stokkies leer onder de klompen; Appelsche)
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Beter kleine baos as grote knecht
(Langedieke)
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Over de netuur, jannewaori
Wegbaarms
Wegbaanns won vandaege-de-dag aanders beheerd as vroeger. Nog in de
vuufligeren zestigerjaoren van de veurige ieuw mochten dr in de baarms aenlik
gien kruudaachtige plaanten gruuien en et grös mos nut nethiedsoverwegings
kot holen wodden. Meerdere keren in et jaor wodden de meerste baarms mijd
mit de klepelmijer. Et mijsel dat liggen bleef, verbeterde de bojem.
Tegenwoordig wo'n de baarms alliend nog mij d nao de bluui, as et zaod van
de plaanten riepe is. Et mi'jsel wodt weghaeld, wiels et riepe zaod op de
baarm aachterblift. Et mederne baarmbeheer is te vergelieken mit wat as dr.
Jacob P. Thijsse omtrent 1916 lovend Zee over de weelderige bluui van de
Stellingwarver hujlanen langs de Lende en Kuunder. Wie daor meer van
weten wil, kan in et Verkade album in 'De bonte wei' zien onvergetelike tekst
d'r nog es op nao lezen.
Injannewaori is van bluuiende baarms nog gien spraoke. Wel ziej' op een protte
plakken schofferds (buizerds) onbewegelik op een stekpaoltien staon langs de
slootkaanten van wegbaarms langs perveensiaole wegen en langs de A32.
Ten opzichte van et kultuurlaand liggen die baarms hoger. In de nattejaorgetieden vlochten vekimoezen naor de dreugere baarms. De schofferds staon
daor te waachten tot een veldmoes boven de grond komt. De voegel lat him
vervolgens opzien prooi valen.
Veldmoezen kommen daegeliks ettelike keren even uut heur hollegien.
Naachsjacht de karkoele op heur. Now en dan wodt een niet op et verkeer lettende schofferd of karkoele slaachtoffer in et verkeer.
Wiebe Scheenstra

Riekdom maekt de soep niet lekkerder

Weten is makke lik, mar uutpraoten niet
***
Hij het et witte van de ogen veur de kont zitten
(zo schrikt hij)

Et Iaeste hemd pastje altied

Haarm schraep me de wottel, aanders vreet ik him zo op
(maek wat an, aanders gao 'k zo vot)
***
Oold wodden is mooi, mar oold wezen...
(Optekend deur) Koop Gorte
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Ie moe'n niet bange wezen daf' bange wodden zullen
(Makkinge, Nijberkoop)
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We eten vandaege 'Baoke in 't hemd'
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De hond
Van zorgen he'kgien last, 'k ken ok gien verdriet,
ik hoef niet te klaegen, krieg mien eten op 'e tied.
Lekker soezen in de maand, hiele daegen mar wat luieren,
now ja, een betien op de spullegies passen,
en mit 't baosien wat te kuieren.
Ik moet vanzels wel braaf en aorig wezen,
en de gaasten vaeke poties geven.
Ik kan et vast niet vule beter kriegen,
mar et is me wel een honneleven...
K. Boersma
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Hij lopt mit de centen van de kapper in de buse
(hij het lang haor; Steggerde)
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Et bedde niet op 'e rogge hebben
(niet lui wezen; Hooh'woolde)
2005
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Et sterrebeeld Draco
(Draek)
De Draek is een groot, zwak sterrebeeld dat tussen de Grote en Kleine Beer
deur slingert in de richting van et sterrebeeld Hercules. Et sterrebeeld zit
dichte bij de poolsteern Poiaris. De Grieken en de Romeinen zaggen d'r een
draek in. In de Hindoe-mythologie was et een soort krokedil en de Perzen
maekten dr een siange van die meensken at. In de mythologie wodde dr ok
verwezen naor de draek die et Gulden Vlies bewaekte en die deur Jason en de
Argonauten ofinaekt wodde. Een aander Grieks verhaei vertelt dat de draek
de toegang van de tuun van de Hesperiden bewaekte, daor gooiden appels an
de bomen gruuiden. De draek wodde deur Hercules doodmaekt.
Thuban Alpha Draconis is de helderste steern in dit sterrebeeld. In et verleden, doe in legypte de piramides bouwd wodden, was Thuban de poolsteem.
In de piramides bouwden ze een schacht schuin naor boven toe onder een
hoeke van 23,26 graoden. Mitien af deur die schacht keken, zaj' de poolsteen Thuban midden in et veenster staon. Deur de tied henne is de Pool
liekewel verscheuven naor de poolsteern Polaris.
Et is de muuite weerd om de mooie nevel NGC 6543 op te zuken; hij is te
vienen tussen Delta en Zeta Draconis. De nevel oogt helder geelgruun mit
een blauwe zweem in de midden. D'r is wel een grote kieker veur neudig om
de kleine waezige schieve te vienen.
Joop van Lier

Puzeltien
Op de onderstaonde stippen moe'n woorden invuld wodden. Naost
de stippen staot de omschrieving van et woord dat vraogd wodt. In
elk volgend woord kommen de letters van et veurige woord en d'r
komt een nijen iene bij.
klinker
waeter in Frieslaand
dit hef an aj' deftig binnen
vrucht
heermoes
orgaan dat bij mekeer trekken kan
voegel
lijnties

V.M. 11.32
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Et is finaol naor de barrebiesies
(hieletnaole kepot, versleten; Munnikeburen)
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Et bont maeken
We willen et vanzels niet âl te bont maeken, want zoks beurt niet op
zoe'n nette kelinder! Marja, wat hij' dr an doen dat d'r ok in Stellingwarfmeensken veurkommen die heur groot veurdoen en aenlik
mar niks veurstellen. En dat d'r hier dan zegd wodt Van boven bont,
en van onderen stront. Dat kuj' o.e. heuren in De Haule, De Fochtel,
Der Izzerd, Makkinge, Ni5berkoopen Oosterwoolde, neffens et
Stellingwarfs Woordeboek, diel 1. En wie wet bin dr nog wel meer
dörpen daor dit ok niet onbekend is! We haelden nut et woordeboek
nog een tal aorige gezegden mit et woord 'bont'. Lees mar:
Bekend as de bonte hond
D'r is gien koe zo bont as d'r zit wel een vlek/den an
lene bont en blauw slaon
Zo bont as een ekster
Zo bont as een krie
Zo bont as eenspecht
Zo bont as een hond
- en et kan nog bonter:
Zo bont as de bonte hond

Et schoelefeest (1)
Et schoelefeest ston veur de deure. Omda'k toch al niet vanplan was om d'r
henne te gaon, ha'k d'r niet vule over naodocht. Op een gegeven mement
vreugen twie maegies die aachter mij in de schoelebaank zatten: 'Zeg Jan,
gao ie ok naor et schoelefeest?'
Nee,' zee ik, 'ik gao d'r niet henne omda'k gien schoenen hebbe.'
Et iene maegien vun dat zeker nogal sneu en de volgende dag zee ze tegen
mij: 'Jan, ie moe'n vanaovend evenpies bij mien moeke kommen, want die
het nog wat veurje.'
Omdat we et thuus mit twaelf kiender niet te roem hadden en we best wat
ekstra's bruken konnen, gong ik aovens op pad naor heur toe. Ik was nog
mat hek binnen as d'rwodde xni'j een beste snee bolle mit een dikke plakke
keze d'r op in de hanen drokt. Now, dat smaekte best, want dat weren we
thuus hielemaole niet wend.
Even laeterkwam de moeke van et maegien de huuskaemer in mit een peer
schoegies. Now weet ik wel dat et in et leven niet altied mitzitten kan en dat
zat et dit keer ok niet. Jim moe'n weten dat et vrouwludeschoegies weren
mit van die nikkelen gaaspen en leren riempies over de wreve. Et was netuurlik best bedoeld, mar wat moej' as jongkerel now mit zokke vrouwludeschoegies. Mar aj' hielemaole gien schoenen hebben, wat doej' dan?
Drekt mit naor huus toe nemen, vanzels!
(lees veerder op et volgende blattien)
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Et is beddetied, we kroepen mar in de koetse
(Der Izzerd)
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Keuninginne Beatrix (1938)
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Hottefotte, hottefotte, Pieter pak es Jaanke
Hottefotte, hottefotte, op 'e beddeplaanke
(Berkoop)

zoos

Et schoelefeest (2)
Doe ik thuus kwam zee ik tegen moeke: 'Die nikkelen gaaspen en die leren
riempies moe'n d'r mar of, dan vaalt et niet zo opdat et vrouwludeschoenen
binnen.'
'Daor komt niks van in,' zee moeke, 'dan kan ik ze ok nog es bruken as 't
schoelefeest veurbi'j is.'
Dat was ok wel weer begriepelik, want oonze moeke hadde ok gien knappe
schoenen.
Dan mar op de vrouwludeschoenen naor et schoelefeest. Ik wedde netuurlik in et begin wel wat plaogd, mar dat maekte me niet zo vule nut. As et om
plaogen gong dan weren wij wel wat wend en as et oons te bar wodde dan
sleugen we wel van oons of. Dat kon makkelik, omdat we thuus, wat de
kiender angong, nogal machtig weren.
Op et schoelefeest mossen we spellegies doen. Een nefien dat speciaol
daorveur van Vleddervene kommen was, moedigde oons an. De vrouwludeschoegies kwammen vooral bij et zaklopen goed van passe. De spitse
neuzen pasten percies in de punten van de zak en dat gafnogal wat veurdiel.
Uuteindelik gongen we mit vuufpriezen naor huus.
Doe we weer thuus weren kwaminen de vrouwludeschoenen nut en gongen
ze naor oonze moeke, die d'rmit twaelf kiender aenlik meer recht op hadde
as ikke zels.
Noordw(oold)iger

torenheren
St de kont
diepe
in etzaachte
pluus
stikken heur
de stiekels
van et
klotiesvolk
niet
jan oosterhofjr.
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Zo dikke as een beer
(Berkoop,Makkinge)
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Een cent is et begin van de honderdduzend
(ok een cent, klein bedrag is de muuite weerd;
Buil, Niberkoop)
ZOOS

Winter
...Doe kwam d'r een hadiiederije van mannen op 'e Fochteler vlakte. Daor
gongen de boer en de vrouw ok henne en et voeren en melken mos dan mar
wat laeter. Et was now winter.
Wat konnen die mannen deden, dochtilaarin; op etlaest, veurpries en premie
in de onderbroek! Eenjongkerel nut Hoomsterzwaog mos veur pries en premie deden tegen een Alle Kroemkaamp van De Fochtel. De boverbroeken
uut, alle volk om de baene an de touwen: 'één, twee, drie... af, en daor steuven
ze henne. Op 'e holte weren ze nog liek. Et volk mar raozen: 'Toe Alle, toe
Alle!' En werachtig, op 'e twiede helte kreeg Alle de aander te pakken en hij
gong flink veurhim nut over de streep. 0k de twiede rit wun Alle.
En doe et volk mit mekeer in optocht naor de harbarge in de buurt, grote
Laenze nut Appelsche mit de moenike veurop. En daor rikte de veurzitter
van de iesverieninge de priezen nut.
Dr wodde vanzels een flink borreltien bij dronken en et zol nog haost op
een vechtperti'j uutlopen, doe die jongkerel nut Hoomsterzwaog deurschiemeren leut, dat hij et Alle winnen laoten hadde en dat ze de priezen
dield hadden. Now, dat leuten de Fochtelers heur vanzels niet zeggen en
Alle daegde zien tegenstaander nut om et nog es over te doen. De hiele
gelagkaemer was in opstaand en de jonge nut Hoornsterzwaog mos op et
laest mar haostig maeken, dat hij votkwan,. Alle was de held van de dag.
Lees veerder in: Haarm, Haarm en Maatien, Jonk boerkt veerder. Omnibus,
Hendrik Vondeling, Stellingwarver Schrieversmnte, Oosterwoolde, 1984.
(€15,70)

Langs oolde paeden en wegen
De Boverweg in Hooltpae
De Bovenweg, Boverweg, soms ok Butenweg nuumd, is now vandaegede-dag de Stellingenweg. Vroeger was de Boverweg een zaandpad, dat
vanof Wolvege, haost zonder bochten dr in, richting Berkoop leup. Neffens de geschiedenis zol de weg anlegd wezen deur de Battevieren en die
moe'n d'r indertied hier en daor alderdeegst boomstammen in legd hebben
op natte, moerassige plakken. Et zol dus al hel lange leden een soort
verbieningsweg west hebben.
Et was, zoas zegd, in mienjonge jaoren een zaandpad mit an weerskaanten
een boswal. Et pad leup vanof Wolvege tot de Karkeweg in Ni'jhooltpae;
veerderop was et doe al een klinkerstraote. Op de zuudkaante van de
Boverweg was een schulpefietspattien, mit ongeveer om de vuventwintig
meter een paol mit een witvarfde kop. In de natte periode was et soms een
modderreed, mar bij de zoemerdag, in een dreuge periode, kon et juust
allemachtig stoeven. As een boer de koenen verweiden gong, en hij mos
over et pad, dan kon hij soms de laeste koe haost niet meer zien.
Op de knising Boverweg-Kontermaansweg (now de Pasmalaene) ston d'r
doe gien richtinganwiezer, mar een witte poddestoel. De naemen van de
dörpen stonnen dr op mit zwatte varve en daoronder eenpielke in rood. Ten
oosten van die krusing Icuj' now nog een klein stokkien zien van de oolde
Boverweg. Dat is now et stokkien parrelelweg dat in een flauwe bocht lopt.
An beide kaanten zit nog de oolde boswal.
Koop Gorte

maendag

zundag

feberwaori

N

weke5/6

feberwaori

9h
Hij het zien bagage niet meer nummerd zitten
(hij is een betien kiends wodden; Scharpenzeel)

a
Vastenaovond
N.M. 23.28

Aswoensdag (r.k.)
Zunne op 08.06, zunne onder 17.42

deensdag

woensdag

8 9

feberwaori

wek-6

feberwaori

D'r is gien begin zonder aende
(an alles komt wel weer een aende;
Donkerbroek, Steggerde, Wolvege)
ZOOS

Over de netuur, feberwaori
Meer kruudaachtigen en minder grôssen
Op de verschraolde wegbaarms nemt ettal kruudaachtige plaanten geleidelik toe, wiels de grösgmui minder wedt. Aldereerst gaot et om algemiene
plaantesoorten, mar de kaans op zeidzemere soorten gmuit. In goed
beheerde wegbaarnis is de riekdom an soorten veul groter as daorbuten.
Omdat ze nauw betrokken binnen bil bluuiende plaanten, nemt et tal insekten in zokke baarms toe.
Et tal doodreden insekten is beheurlik. Daor kommen stiekelvarkens op of.
Et bin veur disse zoogdieren makkelike prooien.
Boeren bin vaeks bange dat in zokke baarms stiekels (distels) gruuien
gaon. In de Stellingwarven gelt veur die plaantesoort een veroddening. Dat
hoolt in dat de beheerder de stiekels mi'jen moet veurdat ze zaod zetten.
Langs de droklce perveensiaole wegen en langs de rieksweg wedt vaeke
een meter langs de verhadding eerder mijd. Dat wedt damt om de baokens
in de wegbaarms in et zicht te holen. Tegen de winter moe'n de meerste
baarms mijd wezen. Aachterbleven reststaanten van plaanten heuren opruumd te wodden, omdat as et sni'jen gaot zokke opstaekels sni'jdunen
vormen kunnen.
Langs de buterwegen is et beter om daor gien kruudaachtigen te zij en, om
de konkereensie mit de daor van neture gruuieade soorten tegen te gaon.
Wiebe Scheenstra

Engels
Engels praat ze op heur wark
mar ze zegt nooit
'T have',
nee, zij zegt steevaast
'Hi ave',
marja, ze komt uut Ooldemark
Jan Veldhuizen

Islamitisch nijjaor (1426)

S,
vn pdag

donderdag

10 11

feberwaoni

welçe6

feberwaoni

9%
't Is een dwaskop van een kerel, niks an te beginnen
(ie kun niks mit lijm; De Fochtel)

a

zaoterdag

zundag

12 13

febenwaoni

weke6

feberwaoni

9%
Dat gaot boven mien begrip
(dat kan ik niet begriepen; Blesdieke)

ZOOS

Komt

f" 04e

Oc

j2eser!
5cent ngt
mii te gat"

-r,a3 kreV

siiLa
een\e\cMr 4;atn?

Et sterrebeeld Eridanus
(Revier)

Eridanus is een gigantisch langgerekt sterrebeeld. Et ontspringt mitien ten
westen van de heldere voetsteen Rigel in et sterrebeeld Orion en slingert dan
naor et vere zuden tot et de slim heldere steen Achernar bedekt het. Die
steen kanjammer genoeg mar deur biel weinig noordelike waomemers zien
wodden. Vanof ei zudelik halfrond is et hiele sterrebeeld wel te zien. Bij
waonemers nut et zuudwesten van Azië leup de revier niet veerder as de
steen Acamar of Theta Eridani en dat laeste betekent 'et aende van de
stroom'. Veerder naor et zuden toe konnen ze daor gien steens meer zien.
Neffens de mythologie wodde Phaethon, de zeune van de zunnegod Helios,
deur de bliksem nut zien zunnewaegen slingerd en verdronk doe in de
Eridanis.
Epsilon Eridanus is een steem die mar 10,8 lochijaoren van oons of staot.
De steen liekt een boel op oonze eigen zunne, zodat radio-astronomen
heurtilleskopen op die steen richt hebben in de hoop een signaal op te vangen van intelligent leven nut die omgeving. An now toe hadden ze daor nog
niet een boel sukses mit.
Veerder is d'r in dit sterrebeeld nog et zonuumde balkspiraol steernstelsel
NOC 1300 te bewonderen.
Joop van Lier

Valentijnsdag

maendag . deensdag

14 r15
feberwaori

weke7

feberwaori

9%
Hij is him uut de bek sneden
(hij liekt sprekend op him;
De Hoeve, Hooltpae, Nijberkoop, Nijhooltpae)

a
op 07.53, zunne onder 17.55
E.K. 01.16

woensdag donderdag

16 17
feberwaori

weke7

feberwaori

9%
Wat bekonkelefoezen jim daor?
(stiekem (be)praoten; verspreid)

a

Puzeltien

Af de goeie woorden die in de omsebrievings vraogd wodden op de
stippen en strepen invullen, ontstaot op de strepies, van boven naor
beneden, nog een woord. Alle woorden hebben mit disse tied van et
jaor te maeken.
bevreuren waeter
• . •
jaorgetiede
•et blaozen van de wiend
• - .....wintersport
.
waarme stof
• .
soort redens
- .
kotte kousen
.
nietwaarm
- . . •
.
dot et onder nul graoden
.
maond
- . . .
•- . .
winterse soep

Uut et Steffingwarfs Woordeboek
Van de woordeboekgroep van De Hoeve kregen de woordeboekmitwarkers vn de Stellingwarver Schrieversronte et volgende
riempien:
Tevreden wezen is een geunst,
tevreden schienen is een keunst,
tevreden wodden een gelok,
inar 't blieven is een meesterstok.
En wat zeggen ze in Ni5hooltpae as ze de boek vol brij hebben?
Koekoek / Erf jl,oek / Slabbedoek
Eet wat /Drink wat /Breng de voegelties ok wat.

zaoterdag

vrijdag

18 19

feberwaori

Weke?

feberwaori

Et wisse veur et onwisse, zee de boer,
en hij bun de dooie hond de bek dichte

(Donkerbroek)

a

zundag

maendag

20 21
feberwaori We~7/$ feberwaori

Et aende in de bek hebben
(hiel muui wezen; Hooltpae)

II
S

kien der
kien der
vien ik niet veul an
't spiet mij, mar bedankt
d' iene griemt de muren vol
en de ere jankt
de dadde smit mit lego
links en rechts over de schoolders
mar wat nog et minste is
dat bin die trotse oolders
jan oosterhofjr.

Et gezag...
'Ie kun tegenwoordig in Wolvege niet meer mit goed fesoen an de kost
kommen,' zee een dikke vuuftig jaor leden een mij goed bekende jonge
streupertegen me. 'Et is iene bonk gladde knopen in en om Wolvege henne.
Aj' uut et veldkommen, hoe dan ok, al hej' mar henne west te mollevangen,
staon Bouma en Vrindje al op te waachten. Et liekt wel ofze et roeken, daj'
evenpies vot west binnen! Dan hewwe hier ok nog Van der Wal, de rieksveldwaachter, en dat is ok al zoen iene die aj' beter nut de vingers blieven
kunnen. DanbQj' d'rnog niet, wantin de kezerne over 't spoorzitten nog een
peer koppels massiesees. As die op de hoge peerden deur et veld trekken,
hebben zeje zo mar in de gaten en aj dan alles had hebben, kriej' as brij nao
de eerpels nog Matten van grote Thies, de onbezoldigde, aachter de kont. Ik
hebbe gien diel van leven meer. In Ruslaand is 't niet slimmer.'
Dat hij zo krimmeneerde, kon 'k me wel veurstellen. De nutbreiding van de
pelisie was bij oons in Wolvege de laeste tieden ok wat rempend gaon. In
eenjaor of wat weren we van twie op zeuven kommen en dat kwam had an
bij al dat vrije volk. Tot nog toe hadden ze mit streupen, muddevangen,
eierzuken, gaanzeflappen en meer van dat wark bek zovule bijverdienen
kund, dat ze mit een peer koenen, wat geiten en schaopen een bestaon hadden. As ze daor niet meer de kaans toe hadden, dri'jde et d'r op tint, dat ze
naor de boer mossen as arbeider.
Lees veerder in: Her en der deur et oolde Wolvege, Fokke Middendorp,
Stellingwarver Sc/irieversronte, Oosterwoolde, 1980. (€9,95)

Zunne op 07.38, zunne onder 18.08

woensdag

deensdag

22 23

feberwaori

feberwaori

Wat is dat daor een belleboel
(een bende; Oosterwoolde)

a
V.M. 05.53

e,

donderdag

vn jdag

24

25

feberwaoni

feberwaoni

Hij is aorig in de benuming
(d'r wodt veul over him praot;
De Haule, Oosterwoolde)
2005

Langs oolde paeden en wegen
De Grote Singel op 'e Fochtel
De Grote Singel lopt vanof de weg bij de Appelschester Vaort langes naor et
Zuudaende op 'e Fochtel. Daor zet hij him dan veerder as de Kleine Singel, en
gaat dan over in een fietspad naor et Fochtelerveld en naor Raevenswoold.
Disse singel is oorspronkelik anlegd veur de ofvoervan turf. Okwodde hij de
eerste holte van disse ieuw een protte bruukt veur de anvoer van terpeerde die
mit et schip tot an Fochteler Verlaot brocht wedde (daor lag et schip hoge en
dat vergemakkelikte dan et lossen). Die tei2peerde is een hieleboel op de lanen
brocht, vooral an de westkaante van de Fochtelerweg.
Ineen verkoopboekien is dr spraoke van 'De Laan met Opgaande Boomen en
Beplanting, strekkende ter weerszijden tot in de sloot van af den kunstweg tot
den Brink'. Disse laene was in 1878 dus nog gien deurgaonde verbiening mar
leup 'dood' op et hiem van een boerderi'je. Uut de bij et verkoopboekien henrende kaorte bliekt dat kot hieniao de singel ok naor de oostkaante van de weg
deurtrokken is. D'r wedt een stroke grond daore van de verkoop uutsleuten
'breed veertien meters, eigen aan de Gezamentlijke Compagnons voornoemd'.
De oppervlakte van disse laene was in 1878 1.39.60 ha.
Tot begin 1900 was de singel ldaorbliekelik nog in een niet al te beste staot,
want in et notulenboek van Dörpsbelang lezen we: 'Ook zal Dorpsbelang met
een verzoek palen te mogen plaatsen zich richten tot 1-! eeren Compagnons, ten
einde den singel voor fietsrijders en wandelaars geschikt te maken' (notulen
25-1-1913). In 1955 wedt de singel deur de Hoeren Compagnons te koop
anbeuden en deur de gemiente ovemeumen.
Uut: Veldnaemen van Stellingwarf, diel 4. De Fochtel, Otto de Vent, Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1991. (€7,70)

Et kattehokkien
Aachter in de Nijjbuurt in Noordwoolde ston een husien waor ze eten
kookten veur kiender van Noordwoolde die et thuus niet al te roem
hadden.
Zoas ik al eerder zegd hebbe hadden wij et thuus ok niet al te roem en
daoromme maekten we daor graeg gebruuk van.
De meensken zeden dat et kattevoer was wat ze daor veurzetten, mar
dat maekte oons niet nut, want et smaekte oons best. Daor kwam nog
bij dat et oonze moeke eten scheelde veur een peer kiender en netuurlik
in de pottemenee.
Oonze vader verdiende in die lied een gulden of twaelf in de weke as hij
een volle weke hadde. As hij in de warkverschafling zat was dat uteraord nog minder. Et vul dus niet mit om twaelf kiender etende te holen.
We gongen in die lied naor de schoele op de Ni'jeweg. As de schoele
tussen de middag nutgong dan leupen we hadde langs et kannefebriekien naor Noordwoolde, aPen oons prakkien mit smaek op en gongen
dan weer hadlopende terogge naor de schoele. En dat was toch een hiele
ofstaand om evenpies tussen de middag lopende te doen. Tsja, en aj' dan
weer op schoele weren dan haj' van dat hadlopen zuver al weer honger!
Noordw('oold)iger

zundag

zaoterdag

26 27

feberwaori

weiçeS

feberwaori

't Is een kruus in beppen huus,
pake ligt dood op 't turfmot
(et staot d'r daor slim beroerd veur; Steggerde)

a

maendag

deensdag

28

11

feberwaori

weke9

meert

Die het et beraod in de buse
(hij daenkt d'r nog een posien over nao; Oosterwoolde)
1

a

Oons karkien
Op Der Izzerd staot een kar/den
Mit een toren zonder haene
Die wol men lessend slopen gaon
Mar da's weer van de baene
Nao onderzuuk dee blieken
En 't kost wis hiel wat centen
Mar slopen kun ze wel vergeten
Hij heurt tot Rieksmonementen
Koosje

Over de netuur, meert
Klein hoeJblad vroeg in de bluui
In meert staot et klein hoefblad in de bluui. As proppen stikken in meert een
boel bloemen van et klein hoefblad boven de grond. Daorveur moet weide
temperetuur oplopen en de zunne schienen. Et blad is dan nog niet te zien,
dat komt pas laeter.
Klein hoefblad het een veurkeur veur een kalkrieke, vochtige en voedselrieke bojem. In et veurjaorbeschikken de baarms vaeke over genoeg vocht.
Et klein hoefblad beurt bij de zonuumde saemensteldbloemigen. De bloemen lieken op die van peerdebloemen, mar bin kleiner. Elk bloempien
bestaat nut twiehonderd tot driehonderd kleinere bloempies. De bloemen
staon op de top van een rechtopstaonde stengel mit schubben. Tegen et uutbluuien laoten de bloemen de koppies hangen. Klein hoefblad is een vaaste
plaante, die him op een geunstig plak om te gruuien deur middel van lange
wotteluutlopers hadde verspreider.
Et klein hoefblad was vroeger veur boeren lastig ontuug. Now ziej' de
plaanties niet meer op heur laand. De vrucht staot op dikke pluusters, zoas
bij de peerdebloeme, mar de pluusters hebben meer haor.
De blatties bin hatvormig-eirond, mit flinke inkepings, an de onderkaante
witviltig behaord en de bladstaele het de vorm van een genre. Vroeger
wodde de plaante vaeke hoestblad nuumd. Et blad dat dreugd wodde, hulp
goed tegen hoesten. Et loste sliem op, warkte verzaachtend en was een ontstekingsremmend bestaanddiel van hoestmiddels. Van de vasse blaeden
wedden kompressen maekt tegen stienpoesten en piene bij riinmetiek.
Wiebe Scheenstra

L.K. 18.36

07.23, zunne onder 18.21

donderdag

woensdag

2
meert

9

weke

meert

Et gaot d'r in de wereld omme,
hoe krieg ik jow centen in mien potige
(Else)
ZOOS

Wereidgebedsdag

vn jdag

zaoterdag

4 5

meert

weke

meert

Ze bementeneren de boel daor aorig
(beredderen; Blesdieke, De Blesse, Peperge)
ZOOS

Asfalt
Asfalt hier; asfalt daor;
Overal ligt asfalt veur oons Maor
Om et huus, op de diek,
Overal daor komt die zwatte kliek.
Karren vol, buit an buit,
Ligt die vieze teer en stinkt en smult.
Komt de wals... ridt etplat
't Hiele dôrp dat liekt wat meer een stad.
Krusing hier; B-weg door
Weer een nije reesdiek veur oons klaar
Et laand van Kuunder en van Lende
Mit schelpepatties op de heide
Mit klinkerdiek en zaandweg, bos en greide
Hooi op.
Wodt asfaitbaene zonder aende.
Asfalt hier; asfalt daar
Weer wat nije dieken veur oons klaar
Asfalt krojen! Asfalt togen!
...Hebben wij meensken dan soms al
Asfalt in de ogen?
Uut: Foddelpenneri j, Henk Bloemhoif, Steflingwarver Schrieversronte,
Oosterwoolde, 1974. (Uutverkocht)

Twie raodselties!
In De Ovend van juni 1976 staon een peer raodselties uut Nijberkoop.
Oons woordeboekgroepiid Vrouw E. Boek-Keizer (1923-1996) kende ze
nog van heurpake Jan Keizer.
D'r gong een mannegien over 't laand,
mit een kannegien in de haand.
Mar hij kon d'r niet nut drinken,
want hij mos d'r eerst een gattien in klinken.
(een ei)
Kissien Menissien vul van de zoolder
D'r was gien timmerman, die Kissien
Menissien weer maeken kan.
(een ei)
De pake van Vrouw Boek kende ok et volgende riempien:
"k Zal je wat vertellen
van Pieter-om en Nellen.
Pieter-om zat op 'e pot
en Nelle dee de deure op slot.'

maendag

zundag

meert

meert

weke9/1O

Beneden een tientien is hij niet gemien
(alliend as et om kleine dingen gaot is hij eerlik;
De Hoeve)

a
Intemationaole Vrouwludedag

Zunne op 07.07, zunne onder 18.33
Biddag veur et gewas
en de arbeid (prot.)

deensdag

woensdag

8 9

meert

wekelø

meert

Die meensken leven zo bekrompen,
et kon gien leven lieden
(De Blesse, Der Izzerd, Peperge)
ZOOS

Gauw voL

'L°$C WaËa%n3
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Winkels in de Steffiugwarver dörpen
Et is now al weer hiel wat jaoren leden, mar in de vroegere tied
koj' in elk dörp wel !ene of meer krudenierswinkels, bakken yen,
een smid, een timmerman, een gelaanteriewinkel en zo vienen. In
de laeste jaoren bin die in de kleindere dörpen haost allemaole
verdwenen. De kleine dörpswinkelties hebben de stried tegen de
grote winkels die in de grotere plakken kommen binnen niet volholen kund. Dr was, om zo mar te zeggen, veur heur gien dreug
brood meer te verdienen. Wat d'r veur heur overbleef weren de
vergeten bosschoppies en daormit komt Jan Splinter niet deur de
winter. Disse ontwikkelings hebben de leefberhied in de kleine
dörpen gien goed daon en dat is jammer mar et is netuurlik een
teken des tieds en die kuj' niet meer stille zetten. Toch is d'r zo wel
een stok sociaole beleving en veural ok een stok romantiek verleuren gaon. Alles wodde ommes bepraot in de krudenierswinkel en
de bakkerswinkel, want daor troffen de meensken mekeer.
In disse kelinder vertel ikjim wat meer over de krudenierswinkel,
over hoe et vroeger daor zoen betien in toe gong. Ik doe dat juust
over die winkel, omdat ik zels in zoen winkel opgruuid bin!
Jan Oosterhof sr.

N.M. 10.10

vn jdag

donderdag

10 11
meert

weke 10

meert

D'r is gien bone an befacht
(die persoon het zien weken niet in odder;
Munnike buren)
2005

zaoterdag

zundag

12 13
meert

weke 10

meert

An him is gien wieshied te behaelen
(van him hoef' nooit wat verstanigs te verwaachten;
Scharpenzeel)
005

Et sterrebeeld Carina
(Klei)
Carina is de Idel van et grote schip de Argo Navis. Dat is et schip daor
Jason en de Argonauten itt zeilden en op zuuk gongen naor et Gulden
Vlies. De Argo Navis bestaot nut vief sterrebeelden, dat bin de Puppis
(aachtersteven), Pyxes (kompas), Vela (zeilen) en Carina (hel). Mit
mekeer beslaon ze een groot diel van de zudelilce hemel.
De helderste steen van disse sterrebeelden, Canopus, komt veur in et
sterrebeeld Carina. Et is een heldere bron van locht, waor de ruumtesondes heur vaeke op oriënteren. De naeme Canopus is een
verbastering van et Griekse Canobos. Dat was een stad an de westelike
oever van de Nijl, die in de ooldhied berucht was om et losbaandige
leven van de inwoners.
Canopus is een superreus. Neffens de katalegus van Cambridge is et
locht van Canopus twiehonderdduzend keer starker as dat van oonze
zunne.
Carinae Mu was ooit een opmarkelike, veraanderlike steen. 11i5 overtrofalderdeegst de helderhied van Canopus, mar is now itt et blote oge
niet meer te zien. Mit een kiekerkuj' zien dat hij omringd wodt deur een
schitterende nevel. Ie kriegen now meer de indrok dat et om een oranjeachtige vlekke gaot as om een steen.
Joop van Lier

Puzeltien
Op de onderstaonde stippen moe'n woorden invuld wodden. Naost
de stippen staot de omschrieving van et woord dat vraogd wodt. In
elk volgend woord kommen de letters van et veurige en d'r komt een
ni'jen iene bij.
mitklinker
mezieknoot
bepaolde maot
muuililce klus
krachtig, flink
kliekien, prak; ok wel dikke wouw
knoeier, griemerd
soort voegels

deensdag

maendag

14 15
meert

weke 11

meert

A'kzoe'n wief had,
dan wok dak wus wat de begraffenisse kostte
(zegd van een haaiebaai; Steggerde)

A~

2005

op 06.51, zunne onder 18.46

woensdag

E.K. 20.19

donderdag

16 17
meert

wekeli

meert

Dat fladdegoed is zo dunne,
ie kun d'r Berkoop deur zien liggen
(Buil)

ZOOS

gezichtsverlies
vaeks
is de beste menier
jow gezicht niet te verliezen:
de onderste helte
d'r van
dichte te holen
Jan oosterhofjr.

IJut et Stellingwarfs Woordeboek
Een bertaole bek, daor willen we et op dit blattien es even mit jim over
hebben. Now hebben wij dat vanzels nooit, wij bin zo mooi as poes!
Mat we hebben veurjim wat uutdrokkings mit bertaol en bek dr in uutzocht. We beginnen mit bertaol:
Zo bertaol as een (lelke) hond (verspreid), ..as de beul (De Hoeve,
Ni'Jberkoop, Ni5triene), ...as een dief (Spange), ..as een meeuw
(Scharpenzeel), ...as een ekster (De Hoeve, Donkerbroek), ...as de
naacht (verspreid), ...as de ziekte (Ni'jtriene).
We gaon veerder mit bek. Een bek as een scheermes en nargens gien
verstaand van (Oolde- en Ni'Jberkoop, Niihooltpae), een bek as een
viswief (Scharpenzeel), een bek as een sloffe (Buil, Nihooltpae,
Noordwoolde), een bek as een biele (Steggerde), een bekas een klompe
(Noordwoolde).
As iene altied mat deurpraot, zeggen ze in Berkoop en Wolvege De bek
gaot 'm altied an. Dat hoef' niet mit de waarme bek veerder te vertellen
zeggen ze in Nijjberkoop as ze niet willen daj' wat rui tien deurvertellen
zullen. As ze iene in Ni'jhooltpae ongezoolten de waorhied zegd
hebben, zeggen ze daor wel Ze hebben et him mal om de bek smeerd. En
as ze in Oosterwoolde tegen Je zeggen daj' wat te veule in de bek hebben, dan bedoelen ze daj een grote mond hebben. En iene die in
Ni'jberkoop een smerige bek het verkocht schunnige praoties. En daor
laoten weet mar bij. Veurdat et nég arger wodt!

H. Jozef (r.k.)

4

zaoterdag

vn jdag

18 19
meert

wekeli

meert

Die is bertaol in de buse
(bruukt de beurs een boel; De Hoeve)

ZOOS

P1mzun dag
van et veutjaor 13.33 M.E.T.

zundag

maendag

20 21
meert

wekell/12

meert

Trouwen wil nog wel es berouwen wodden
(Hooltpae)
ZOOS

De dauw

Gries over 't griJs
mit heldere druppen,
ligt daor de dauw
over lanen en grôppen.
Mien lange leerzen
wo 'n staorigan nat,
mien stevige stappen
maeken een pad.

Gries wodt gruun,
de deken wodt dunne,
schruten en schraol
komt now de zunne.

De wiede wereld
is inkeld van miL
de diezige dag
komt dichterbij

Dan dooft de dauw
deur een kiewiete-lied,
dan drinkt de eerde
zien eigen zwiet.

Harmen Houtman
Uut: Onder eigen volk. Wark uut dejaoren 1970-1976 van 23 Stellingwarver schrievers, Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1978. (Uutverkocht)

De shock

Veur et eerst, nao tienjaor, kiek ik mit verwondering naor een piep-klein knoppien dat uur et zo op et eerste oge dooie hoolt van de rozepolle veur et locht komt
& lepe de tuurt deur en zie hoe as de tere blossem van de krentebomen as een
zuiveren waes over de gele tietelrozen hennehangt.
Eindelik bin mij de schellen van de ogen valen.
Et veuijaor is nut aende zet!
De volgende dag zie ik deur inien slaopkaemerraem, dat de proemeboom
ommetoverd is in een uutbundig bruidsboeket.
Of ik et even in ontvangst nemen wil...
Jazeker, dat wik!
Ikrekkemeuut,springuutbeddeenmaekeenmorgenbroggjenveurmezejsklaot
Op et dienblad leg ik een roodkleurd klietien waor a'k een pot daampende thee
op zette en laot een zaaohtkookt ei veurzichtig in een eierdoppien zakken, da'k
daor veur uutzoeht hebbe.
Roosje, de katte, leit diepe te slaopen op et voetenaende van mien bedde.
Zo te zien, maekt hij him nargens zorgen over.
Hij vertrouwt dr op dat de Veurzienigheid lieve kaeters nooit uur dit heerlik
leven weg rokken zal of overleven zal an rampen en ellende.
Mispoes!
Niet alliend lieve poesies mar ok lieve meensken lopen elke menuut van de dag
de kaans zo deur mekaander rammeld te wodden, dat de ienige meniere van
overleven tiedelik bevriezen' is.
As in een strenge winter...

Lees veerder in: De winter is veurbi5, Lily Köhle, Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop, 1999. (€7,25)

Wereidwaterdag

Zunne op 06.35, zunne onder 18.58
Werelddag van de Meteorologie

deensdag

woensdag

22 23
meert

weke12

meert

Geld, ha 'k je mar in een bescheten doe/den
(d'r hiel wat veur over hebben om geld te kriegen;
Munnikeburen)

Witte Donderdag

V.M. 21.58
Goeie Vri'jdag
Maria Boodschap (r.k.)

donderdag

vri'jdag

24

25

meert

weke 12

meert

Kiender van Jan Berentien,
wat doej' toch in de koolde
Trek gauw jow mooie klompfes an,
en gao naor Oosterwoolde
(Makkinge)
2

Langs oolde paeden en wegen in Der Izzerd (1)
Jewenlaank het Der Izzerd leefd in een isolement, in tegenstelling mit
Oolde- en Ni'jhooltpae. Langs die beide dörpen leup ja de verbiening van
Stienwiek mit aandere dôrpen in et oosten van Stellingwarti Verschillende
paeden vanuut Der Izzerd zorgden liekewel veur kontakt ruit Oolde- en
Ni'jhooltpae. Alle boerkeiijen hadden een eigen uutgang naor de Kuunder
en de Scheene en vaeke een eigen pad.
Wat now de Idzardaweg is wodde vroeger de Oolde Weg nuumd. Et was
hiel vroeger een zaandpad mit an weerskaanten zwaore iekenbomen. Die
bomen bin in 1700 allegere verkocht en weren doe al ieuwen oold. De
Oolde Weg begon in Hooltpae en leup naor de stienze, die op et oost van
Der Izzerd stoa. An de kaante van Hooltpae is dit pad nog intakt. Etwas doe
evenwel een doodlopende weg tot even veurbi'j de Buit. Van daor leup een
voetpad schuin aachter de boerderijen naor Ni'jhooltwoolde toe, daor now
de hoeke in de Scheeneweg zit. Op een oolde kaorte nut 1600 is dat nog te
zien. Laeter, in 1700, is de Oolde Weg vanof de Buit rechttrokken naor et
westen.
Et Bulipad leup langs de boerderi'je van Bethlehem naor Hooltpae. Et
wodde nao de hervorming vule bruukt deur kattelieke karkgangers die in
Hooltpae naor een schoelkarke gongen. Die ston in de bos verscheulen
aachter de boerderi'je van Scheltinga.
(lees veerder op et volgende blattien)

Langs oolde paeden en wegen in Der Izzerd (2)
Op et west van Der Izzerd leupen wel twie paeden naor Hooltpae en wodden
alle twie Bospaeden nuumd. len pad is dr niet meer, et aandere is now een
fietspad mit as naeme Bospad.
De Middelreed leup vanof de Slingeweg naor de bemaelingsvaort bij et
stoomgemael. Daor lag een oolde hoolten brogge. Et pad leup deur naor de
Zanen en wodde in laeterejaoren Zandenweg nuumd.
Langs de bemaelingsvaort lag et pad De Kaveistrook. Dan was dr vanof de
Rieksweg naor et stoomgemael de Hoge Veenpooldersdiek die anlegd is doe
de veenpoolder opricht wodde. Dr was ok nog een sinteldiekien dat vanof de
schoele in Booltwoolde de poolder in leup. Bij de bocht in de weg hulde verhadding op en wodde et een zaandpad. Et leup as voetpad veerder naor
Mildam. De naeme van dat pad is me niet bekend.
De Slingeweg wodt now altied Slingerweg nuumd. Et was een zaandweg
langs de Slinge, wat een moerassig terrein was.
Op et oost was dr veur de kiender die in Hooltpae naor schoele gongen et
Schoelepad. Mien vrouw, mar ok heurmoeder, hebben daor nog gebruulc van
niaekt. Op et oost haj' veerder et Kairna's pad. Dat begon bij de stienze en
leup naor Ni'jhooltpae. An dit pad stoa een plaetse, daor destieds een zekere
Kalma woonde. Begin 1900 is die plaetse ofbreuken.
0k was hier de Sinteldiek die rond 1908 anlegd is doe et stoomgemael bouwd
is. Tot slot nuum ik op et Oost van Der Izzerd nog een biezundere verbiening.
Et gaot om et Antje Ypes Wad en dat was een verbiening mit Katliek en
Nijhoorn. D'rlopt now nog een ooldpad deur et Katlieker Schat Et komt uut
bij de plaetse Moskou an de Schoterlaanse weg. Dat pad wodde et Scharpad
nuumd.
IJbe Duursma

Eerste paosdag
Begin van de zoemertied
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zaoterdag

26 27
meert

meert

weke 12

moe
De tene kan meer mit de pong
as de aander mit de centen
(de iene kan beter mit geld ommegaon
as de aander; Oostenvoolde)

a
Twiede paosdag

maendag

deensdag

28 29
meert

we" l3

meert

Et huus mit bessems keren
(hiel goed schonemaeken; Blesdieke)

a

aktie
we staon veur de klasse
we lopen waacht
we liggen in dienst
we hangen wat rond
we zitten in de bak
we kroepen vot
we valen of
we schieten in de kleren
we rollen omme
we rieden 'm
we glieden nut
we lachen glim
we kokken hals
we ogen knip
we slaon kwink
we trekken bek

zof d'r niet
doodmuui van wodden
Jan Veldhuizen

De Johannesbroodboom
De Johannesbroodboom is een boom die niet in de Stellingwarven
veurkomt. De boom gruuit wel op plakken in et zuden en Oosten van
Europa en bi'jglieks ok in Afrika. Waorom ik jim dr dan toch wat over vertellen wil op dit blattien? Omdat we d'r now en dan toch wel es wat mit te
maeken hebben.
Jim moen weten dat de boom van groot belang west het bij et bepaolen van
et gewicht dan diamanten. Diamant is et hadste mineraal en is onder hoge
drok en bij hoge tempereturen diepe in de grond kristalliseerd. Et wodt
naor boven toe brocht in zonuumde kimberliet piepen. Kimberliet is een
soort stollingsgestiente. Diamant wodt et meerste bruukt in de industrie,
bi5glieks in diamantboren. Alliend van et mooiste en zuverste diamant
wo'n edelstienen slepen.
In Zuud-Afrika hej' de Kimberleymienen daor diamant wunnen wodt en
daor gruuit de Johannesboom toevallig ok. De boom het peulachtige
vruchten mit kleine zaoties dr in. Die zaoties wo'n kanten nuumd en ien
zoe'n zaotien weegt 0,2 gram. Omdat ze hiel vroeger nog gien (elektronische) weegschaolties hadden, bruukten ze daorom zoe'n zaotien as
ienhied van gewicht ennuumden dat dan ok karaat. Rond 1900 wodde ok in
Europa en Amerike et metrieke karaat (kt) van 0,2 gram invoerd as ienhied
van gewicht in de haandel van edelstienen.
Joop van Lier

op 07.19, zunne ander 20.10
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Een betien kan een boel wezen,
as et mar van een goed meens komt
(Berkoop)

a
L.K. 02.50

S,

un jdag

zaoterdag

1

april

2
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april

lene de biecht anzeggen
(iene zeggen waor etop staot; Donkerbroek, Makkinge)

2005

Een riempien, een zeggien en een scheuietien
Bij et eerste riempien moet een betien nutleg, eers is 't niet zo makkelik
te beriepen. Mit 'Kaelderd' wodt een ekkel bedoeld en mit Roegerd' een
varken. En dan is et donkt oons wel dudelik.
Kaelderd hong en Roegerd gong
Kaelderd vul op Roegerds pad
zodat Roegerd, Kaelderd opvrat
Van een koopman, die zien tied verpraotke koj'zeggen:
Hier te zitten
en niet te verkopen
daor kan mien
schostien niet van roken
Een schellietien dat vroeger deur de kiender op et schoeleplein bruukt
wodde is:
Jan Rit
Jan Flat
Jan Koe stat
Jan Peerdekop
Jan Bok
Uut: De Ovend,jaorg. 3, nr 1,feberwaori 1975, blz. 14

Over de netuur, april
Gewone erepries
De gewone erepries moej' zuken op aorig dreuge tot vrij vochtige baarms mit een
wat losse, een betien zoerige en een niet al te voedselrieke bojem. Et plaantien
staot tot injuni in de bluui.De hemelsblauwe bloemen sieren in et veuijaor tal van
plakkies waor et grôs niet te hoge wodt. De bloempies hebben een deursnee van
8 tot 12 mm. Et plaantien komt van oorsprong uut Klein-Azië en wodde in botanische tunen kweekt In 1805 verwilderde de soort uut een tuurt in Karlsruhe en
verspreidde him van daoruut geleidelik over o.e. West-Europa.
Vandaege-de-dag gebeurt etzelde mit de draoderepries. Dat is een plaantien,
waorvan de kroepende stengels over een groot diel van heur lengte op de
knopen wottelen. Et plaantien bluuit al vroeg in et veurjaor mit, voorzien doen,
aorig grote blauw mit witte bloempies. De plaante komt uut de Kaukasus. In
Nederlaand wodden in 1934 plaanties verzaemeld veur de Hortus Botanicus in
Haren bij Grunningen. Daor bin ze vermoedelik laeter uut 'ontsnapt'. Draoderepries het him over een diel van Noord-Nederlaand verspreid en is, veur
zoveer mij bekend is, een algemien plaantien in Oosterwoolde. Vermoedelik
komt disse erepries in meerdere dôrpen veur. De mi'japperaoten van Eupenbaore Warken zorgden veur de verspreiding.
Draoderepriesheteengrote veurkeurveurgezonsdiemi'jdbinnen enwegbaamis.
Et plaantien verspreidt him niet deur zaod, mar deur de o.e. an et mijapperaot
hangende dielen van stengels. As die op de grond valen, schieten ze wortel. De
plaante wodt onderhaand al 'gezonpest' nuumd. Et is veur dit fraai bluuiende
plaantien een kwalifikaosie waor aj' vraogtekens bij zetten kunnen, wiels et toch
aenlik fleur geft an de saaie 'biljatlaekens'. Warschienlikblift de verspreiding van
de plaanties nog wel een posien deurgaon. Veur ientonige wegbaarms in dörpen
is et een anweenst, mar op sportvelden is de draoderepries minder welkom.
Wiebe Scheenstra
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't Is bi'] de wilde spinnen of
(et liekt nargens op, et gaot te veer; Nijberkoop)
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Zunne op 07.03, zunne onder 20.22

woensdag

deensdag
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april
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weke 14

Hifi is d'r bij as kiepen hifi et voer
(hiel hadde; Nifjhooltpae)

L___7,005

Kleedje niet naor et jaorgetiede, mar naor et weer

Grös komt en gaot mit onweer

Donder in april, dat is 'wat de boer wil

Laot et weer wezen zoas et wil, mar kleedje niet nut veur half april

Tied maekt grös en zunne maekt huj

Boompien groot, plaantertien dood
(Optekend deur) Koop Gorte

ommenocht
nao maonden, jaoren steren
in 'e veerte, in vaele gezichten
dezelde weg weeromine
onderwegens naor huus
naor nargens
baarms bin haost weer gruun
mitzo now en dan
een plokkien grieze veren
fladderende in 'e wiend
een wit bonkien as vlaggestok
somstieden
scharrelt d'r nog iene
soezerig en trekkepotig
hieltied henneweer
een inkelde wodt optild
bekeken
en onverschillig
liekt et
in een laegien daon
Willem Jan Teij erna
Uut: Doe gebeurde et, Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop, 2001.
6,75)

Zunne op 06.32, zunne onder 20.46
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Hiy blikte d'r niet iens van
(hij schaemde him hielemaole niet; De Fochtel)
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Hij het een blikken musse op
(hij het een min zin; Nijtriene)
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Langs oolde paeden en wegen
De Fochtel
De Fochtel haddejaorenlaank weinig verbienings mit de buterwereld. De verbienings mit ere dörpen gongen mit grote omwegen. Om bi'jglieks in
Oosterwoolde te kommen hadde men keuze uut twie wegen. De iene was de
Mardiek - in oolde stokken is spraoke van de Maaddiek - en de oolde Fochtelerweg naor Venekoten en vandaor naor Oosterwoolde. Die verbiening wodt
liekewel deur de komst van de Appelscheder vaort verbreuken.
In 1818 bin de Fochtelersluus en de sluuswaachterswoning bouwd, mit alliend
een voetbrogge. Peerden en waegens konnen doe van die verbiening gien gebruuk meer maeken. De aandere weg leup over de Weper. Die weg lag doe
noordeliker as now. Een kottere verbiening was drwel, mar dat was alliend een
voetpad dat over et bouwlaand bij Medhuzen leup. Dtrlag in die lied een vaaste
vonder over et Diep (Grootdiep). Dit pad was et zonuumde Karkepad.
In 1868 wodde al et verzuuk indiend om een nije en betere weg te maeken tussen Oosterwoolde en De Fochtel. De gemienteraod gong daor wel mit akkoord,
mar et zal nog tot 1895 duren veurdat de weg (Rijweg) klaor was. Doe is dus ok
een broggien over et Diep bij de boerderi5e Medhuzen bouwd.
Pas in 1912 wodde de weg deur De Fochtel zels verhadded.
Veur wie meer over de geschiedenis van De Fochtel of over die van ten van de
ere dôrpen van Oost-Stellingwarf lezen wil, rikkemederen we Notities uit de
geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen an. (Dr. TH. Oosterwijk Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1986, €12,05)

De schoelemeester
Veur de oorlog woonden dr in et Westerseveld veul grote gezinnen die et nogal
aarmoedig hadden. Et kwam dan ok wel veur dat d'r lood van et dak van de
schoele pakt wodde om te verkopen. 0p die, misschien wel niet zoe'n mooie
meniere, kwammen die aarme gezinnen dan an een betien ekstra geld. Niet om
dr wat ekstra's veur te kopen, mar alliend al om overleven te kannen hadden ze
dat geld neudig.
Op een zekere dag was dr weer een stok lood van et dak van de schoele verdwenen. De meester leut een stok of vier jongen naablieven. len van mien
breurs was daar ok bij. Om et hoge woord d2r nut te kriegen, sleug de meester
de jongen now en dan mit een stok in de knijholte en dat dee verrekte zeer.
Uuteindelik bekenden de jongen, mar zeden dYr bij dat mien breur d'r niet bij
west was en dr ok niks mit te maeken hadde. Meester leut him doe mitien naor
huus toe gaan.
Thuus vertelde hij et hiele verhael an oonze moeke. Die trok drekt de maantel
an en tegere leupen ze naar de schoele toe. Meesterwas niet meer in de schoele,
mar mien breur wus wel waar hij woonde. Dus doe mar naor zien huus toe.
Moeke belde an en daar verscheen de meester in de post van de deure. Bliekber
schrok hij nogal en hij zee gauw: Wollen jow niet even binnenkommen?
Daar hek gien behoefte an,' zee moeke, 'ik wil alliend mar even weten as ie
mien zeune sleugen hebben, wielshijniks daon het.' De meester verontschuldigde him deur te zeggen: 'Et wasjammer genoeg een misverstaand.'
Oonze moeke trok doe de schoe van de voete en gaf de meester een tik mit de
hakke op de wange. Die klap was liekewel wel zo hadde, dat dr een ofdrok van
de hakke in de wange ston. Moeke dri'jde heur mitien omme, nam mien breur
an de haand mit en tegere gangen ze weeromme naar et oolderlike huus.
Noordw(oold)iger

V.M. 12.06

Begin Pésach (isr. Joods Pasfeest)
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We zullen zien, zee de bliende,
hoe de kreupele daansen kan
(Nijberkoop)
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Now mar even as de bliksiekaeter an et wark
(Oolde- en Nilaemer)

a

Op de mark, argens in de Steflingwarven
Een vrouw, die inkopen doen wol op de mark ston veur de kraom van
de poelier en ze vreug: Hebben jow ok een hiele kiepe veur mij?'
'Ja zeker,' zee de koopman, en hij gaf de vrouw zien laeste hiele
kiepe.
De vrouw bekeek de kiepe es goed en vreug: 'Hef' niet een wat
grotere?'
De koopman pakte de kiepe, drijde die omme, rommelde wat in
de iesbak en gaf de vrouw dezelde kiepe weer. 'Is disse beter
vrouw?'
'Ja, dat gaot wel, 'zee ze, 'mar ik hadde toch liever iene mit wat
meer vleis d'r op!
De koopman voerde weer dezelde haandeling uut as zostrakkies.
Hij vreug weer: 'Disse dan mar vrouw?'
'Ja, 'zee de vrouw. 'Weej' wat, ik neme ze alle drieje.'
Now raekte de koopman wel hiel arg in de verlegenhied, want et
was ommes zien laeste hiele kiepe. Op de ien of ere meniere bin
ze et toch nog iens wodden, he 'k begrepen.
Jan Oosterhof sr.

Paulus
len keer in de weke, op 'e woensdagmiddag van vuuf tot zes ure, staot d'r een
viskarre bij oons op 'e hoeke int dörp. En die visboer het dan meraokels vlocht
op 'e kooi, want de man verkocht poerbest spul. Bij die viskarre trof ik Feike
vleden woensdag.
'Daor hewwe Feike werachies bij de viskarre,' zee ik, 'ik hebbe jow hier nog
nooit een keer zien. Aanders is Minke dr altieten. Is die vandemiddag op 'e
vlieg?'
'Minke ligt mit Paulus op bedde,' zee Feike een tikkeltien somber, 'ze trok him
zokrekjuust de kleren wit, doe t de deure uutgong.'
'Paulus?'
'Ja, Paulus.'
Ik perbeerde de hassens op volle toeren warken te laoten. Paulus? Zol Minke
gedoente mit een aandere kerel hebben en wus Feike daorvan? Gebeurde dat
onder Feike zien eigen ogen en dak? En was Feike dat goed? Wangen. Allegeer
vraogen.
'Dat now bin ik bij de visboer,' zee Feike. 'D'r moet toch iene naor de visboer en
as Minke et te drok mit Paulus het, zal ik wel moeten.'
'Ie praoten aanders as aanders,' zee ik, 'ik weet niet wat d'r percies aanders is,
mar et is krek as kuj't geland niet goed votkriegen en ie lieken me ok wat smal
om de snute. Schilt d'r wat an?'
'Ik hebbe gien gebit in de mond en now is 't krek as wil 't praoten ok niet al te
goed.'
'Hej't valen laoten? Is de boel stokkend?'
Feike schuddekopte.
'Doe 'k vandemorgen de tanen in de mond doen zol, was 't tanebakkien in de
douche leeg. Minke hadde ze d'r uuthaeld veur Paulus.'
Lees veerder in: Een meenske is gien eerpel, Johan Veenstra, Stellingwarver

Schrieversronte, Oosterwoolde, 1997. (€8,75)

Zunne op 05.43, zunne onder 21.47
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Bid de iene moej' geld geven
bij de aander moej' betaelen
(et maekt niet uut waor aj' kopen,
betaelen moej' toch; Oosterwoolde)
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Et is mit gien middel te bestrieken
(d'r is niks an te doen; Noordwoolde)
2005

ii

Heksen, spoeken en duvelbaners (1)
Al zien leven het et spoekt op 'e Miente van Noordwoolde..., temeensen aj' in
mien tied de oolde wieven van de streek geloven mossen. Pietermannen,
heksen, spoeken, lelke geesten, vuurballen, gao zo mat deur, en alles in
soorten en medellen. Ie konnen et zo gek niet uutprakkeseren of et struunde
omme op 'e heide en deur de lege bossies. Pientere oolde wiefies hadden d'r
wel kontakt mit en as iene van die brol een bosschop hadde veur oons, aarme
starvelingen, kwam dat via heur bij oons terechte. 'Et bin lieperties, die
oolde wieven,' zee vader alticd, ze vertellen je wat heur in de kraom te passe
komt. Ie moen d'r niks van geloven, daor kom ie et veerste mit.'
Now hadden ze op 'e Miente wel een mooi dekor waorhini dat allegere ofspeulen kon. As was et d'r veur maekt. Heksen konnen daor op heur bessemstaele
alle kaanten nut. Pietermannen hadden diepe zwatte poelen tot heur beschikking om d'r meensken in te lokken en te verzoepen. Vuurballen wedde niks in
de wege legd en lelke geesten konnen daor vrij heur gang gaon. Veural in de
haast kon et d'r vremdtoe gaon. De iene keer was et d'r doodstille, een stilte die
dan inienen deurbreuken wedde deur een droefgeestig geluud, dat wel leek om
een roep om hulpe. Een ere keer goesde je in et duuster wat om de kop henne
daj' ok niet thuusbrengen konnen. Schietende benauwd bin 'kwel west a'k dan
over de heide in et donker op huus an leup en aachter iederbossien een wit wief
of een beest mit vurige ogen in de kop verwaachtte. A'k dat dan thuus vertelde
lachten ze me out. Dat geluud kwam ommes van een rietdompe bij de Lende
weg of van een naachtoele die me int donker om de kop vleugen was. Witte
wieven weren verbelinge, allegeer gelul en geziever daor een verstaandig
meens him niks van antrekken mos.
(lees veerder op et volgende blattien)

Heksen, spoeken en duvelbaners (2)
Mar oonze buurvrouw, de vrouw van Theunis Minger, hadde zels et ien en
aander mitmaekt mit de Pietermannen en daor kon vader niet tegenop.
Buurvrouw flauwde d'r niet omme.
Pietermannen weren gedrochten die een protte aarms hadden. Je zollen ze
trilt inkvissen vergelieken kunnen. Ze woonden in diepe donkere poelen in
de heide, zoas wij d'r ok een stokmennig in de buurt hadden. Pietermannen
weren grote lieders, die as ze een meenske te pakken kriegen konnen, him
naor onderen trokken mit gien aander doel as Mm te verzoepen. Kiender
wedden d'r dan ok veur waorschouwd om niet in dat soort waeter te zwemmen, want ze gongen wis en werachtig naor de bliksem. Buurvrouw
Minger hadde es iene zien. Zo op et oge, in et twielochten van de dag, zat d'r
niet iens zoe'n rere kop op. Hi'j hadde heur lokt mit een mooi haisketten,
mar ze hadde Mm deur had en was d'r uutnaaid. Krek op 'e tied, want ze
hadde heurd dat d'r in et riet om de poele henne nog meer omme spoekten.
Wat een aeventuur. As kiender stonnen we dan mit eupen mond te luusteren
en geloofden et grif.
Beppe vertelde vaeke et verhael van et spoek dat jaoren leden aovend an
aovend boven de huren van Zaandhuzen zweefd hadde, almar roepende:
Niet wusken, niet wusken...' Af aovens rustig in de heerd zatten, kwam et
geluud deur de schostien. Ieder keer mar weer: 'Niet wusken, niet
wusken...' Om mal van te wedden. De grieze leup je over de grauwe.
Lees veerder in: Huus op 'e Miente, Fokke Middendorp, Stellingwarver
Sehrieversronte, Oosterwoolde, 1992. (€9,25)
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Mit de biele veur 't kammenet staon
(oppassen dat d'r niet inbreuken wodt, omdat d'r veul
geld is of verdiend wodt; Donkerbroek)
2005

Zunne op 05.53, zunne onder 2l.38
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Dat is een beuze fikke
(een bidehaand maegien; Nitriene)
ZOOS

wiend
hof wiend,
zee de vlieger;
hoe gaot et mii fow?
kon beter;
sprak de wiend,
wat roezig en zo!
kop op,
reup de vlieger.
dwarrel mij mar wat nao
nee, ikdaenk,
zochtte de wiend,
da'kmar even liggen gao
jan oosterhofjr.

Langs oolde paeden en wegen in Wolvege (1)
Van Schootslaene
Van al die oolde patties en laenen en zo in en om Wolvege henne hewwe as
schoelejongen toch altied een protte wille had, veural van de Van
Schootslaene,zoashij doedestiedshiette. Tegenwoordig hiet dat oolde zaandpad hiel deftig 'Dr. Dreeslaan', mar daor kan 'k mar niet an wennen, ondaanks
et feit dat dr niks meer over is uur de tied van zo om 1910 henne. Op et
veuraende bij de Van Harenstraote staon nog een stokmennig van die oolde
husies die d'r doe ok al stonnen. Een inkelde staot al leeg en waacht doodmu
op 'e sloper, die mit moker en breekiezer klaor staot om de boel op te mmen.
Een slim oold pad, de Van Schootslaene. Op de kaorte van Schotanus uut 1692
staot et al angeven as een mennige. Een boerepad deur de bos mit an weerskaanten hier en daor een stokkien bouw- of gröslaand. Jewen hebben de
peerden de gewassen, hoge optast op de zwaore waegens, deur de diepe
waegensporennaor et dörp sleurd. Waegens vol rogge, boekweit, huj, knollen
of hakhoolt, van morgens in de vroegte tot in de laete aovend, want d'r mos
hadde en lange warktwodden in die daegen. 'Ie kriegen et niet veurniks,' zeden
ze berustend.
In et oolde Wolvege weren d'r meer van die bospatties zudelik van de
Hoofdstraote. Hiel vroeger was et daor allegeer bos, die staorigan rooid
wodde deur de altied gebrek an laand hebbende boeren. Om zoe'n perceel
leuten ze dan een boswal staon en zo ontston et kultuurlaandschop dawwe
hier zo goed kend hebben. Op et aende van al die bospatties verdween de
bos en kwaj' bij de hujlanen en de moerassen van de Lendevallei.
(lees veerder op ei volgende blattien)
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sLHiy komt d'r betoefd of
(in dit geval niet zo best; Der Izzerd)
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Ze ligt mit et bien in de nekke
(in et kraombedde; Berkoop)
2005

Langs oolde paeden en wegen in Wolvege (2)
Waor now de Rozenstraote is, was in 1910 nog een karrepad dat deurleup
tot aachter de Ni'je Aanleg. Bij villa 'Helios' hul doe de bebouwing op en
tussen daor en de Aanleg was et dan in de zoemer ien groot roggeveld.
An de ere kaante van de Rieksweg haj' dan eerst de Van Schootslaene en
veurbQj Lindenoord de Breuningslaene. Tegenwoordig kennen we die as
de Sportlaene. Weer wat veerder haj' et Langepad aachteruut op 'e Heide
an, een pad waor niks van overbleven is, mar dat doe nog deur een dichte
bos leup. Dan hawwe as laeste, wat et dörp anbelangt, nog een pad naor De
Heide en De Mienthe, daor waor aow de Julianaweg is. Van al die laenen is
mij de Van Schootslaene altied de dierberste west. Daor hebben wij asjongen et meerste speuld en beleefd. Ieder ure dawwe vrij hadden, weren we
daorte vienen. Daor kwam et koppeltien bij mekeer!
Aided hadden we een vaast pergramme, veurdawwe d'r weren. Eerst mossen we evenpies bij Bakker Baljé om de hoeke kieken as dr nog een
stokkien kostekoeke of kon, en dan aachteromme naor boer Blaauwhof. Ik
zie nog dat oolde peerd veur me, dat dag in dag nut in de kaanuneule zien
ronties drijde.
De boerkeri'je, die mit de aachterkaant op de Van Schootslaene uutkwam,
staot d'r nog en is ok nog as zodaonig in gebruuk, ik daenke as de laeste in
ei woongedeelte van Wolvege.
Uut: Her en der deur et oolde Wolvege, 1? Middendorp, Stellingwarvcr
Schrieversronte, Oosterwoolde, 1980. (€9,95)

Op jaordagsvesite bi'j vader en moeke
Op een gegeven ogenblik mossen we op jaordagsvesite bij vader en
moeke. Een breur van mij woonde doe nog mit de vrouw in de Ni'jbuurt.
We hadden ofkraot dat we om een ure of zeuven mit mekere vanuut de
Ni'jbuurt vertrekken zollen.
Doe we in de Ni'jbuurt ankwaminen, was mien breur nog niet thuus. Zien
vrouw was knap duvels, want hij bleef wel es vaeker wat langer dan misschien neudig was in et kefé hangen.
Ik gong op zake naor mien breur en vun hint al gauw in iene van de kefé's
van Noordwoolde. En ik kan wel zeggen dat hij een mooi slokkien op
hadde.
Doe we thuus kwannnen mos hij eerst van zien vrouw an de soep om een
betien op verhael te kommen. Hi'j begon te eten en op een gegeven ogenblik zee zien vrouw tegen him: 'Moej' now toch es zien, jow strik hangt in
de soep, et is allemaole vet.'
Uuteindelik bin we mar ofreisd naor oonze oolden.
Marja, wat kriej' op een jaordag. Zeker toch wel een peer borrels. Mien
breur klokte d'r netuurlik ok wel een peer vot.
Op de weerommereize weren we mien breur en de vrouw kwiet. Wij besleuten om mar terogge te fietsen. En ja beur, daor lag mien breur in de sloot
tussen et entekroos. Zien vrouw reurde mit een stok in et waeter om de schoe
die hij in al et geweld kwietraekt was weeromme te vienen. Wonder bven
wonder vunze de schoe ok nog en konnen we weer op Noordwoolde an.
Noordw(oold)iger
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Ik zal 't punt d'r mar of bieten
(d'r een begin mit maeken; Langedieke, Der Izzerd)

Zunne op 06.04, zunne onder 21.26
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Zo lange wiy botter bieten kunnen,
kun wi/ et nog wel doen
(gaot et allemaole nog wel; Blesdieke)
ZOOS

29
-

Et sterrebeeld Aquarius
(Waeterinan)
Et sterrebeeld Aquarius komt op haastaovens op boven de zudelike
horizon. Et bestaot nut niet al te heldere steerns en zit bek onder et
sterrebeeld Pegasus.
De Waeterman dateert al nut de tied van de Babyloniers. Dat was een
bevolkingsgroep die leefde in de midden van wat now Irak is. De
steern Beta-Aquari-Sadalsud wodde in de Arabische astrologie
'geloksteem veur de hiele wereld' nuumd. Bij die steern heurt nog
een twiede steern die in de buurt te vienen is, mar de naeme daorvan
wodt nargens nuumd. De opkomst van beide steems kondigt et
begin van de regentied an en as ze weer ondergongen betekende dat
et aende daorvan. In dit sterrebeeld bin ok twie mooie nevels te zien;
dat bin de Helixnevel en de Saturnusnevel. De Saturnusnevel is deur
een grote tilleskoop zichtber as een gruun eirond vlekkien.
Alpha-Aquari-Sadalmelek, wat 'gelok van de keuning' betekent, is
een grote superreus van een steern die ok bij dit sterrebeeld heurt. Et
locht van die steern dot d'r 1350 jaor over om oons te berieken.
Joop van Lier

Uut de netuur, september
Et moeze-oortien moet zocht wodden op dreuge, zaanderige bojems. De
plaante vuult him et beste thuus in een niet al te hoge grösaachtige begruuiing,
mar is liekewel niet kieskeurig. Et moeze-oortien komt vrij algemien veur op
schraole, heide-aachtige en dreuge gröslanen. Langs fletspaeden op de hoge
zaandgronden koj him,vast wel tegen. Et soorte bluuit tot in oktober.
Et moeze-oortien is een femilielid van de komposieten. Et blad staot in een
rozet, hek as dat bij de peerdebloeme et geval is. Die blaeden bin bried, een
betien langwarpig, mit geve ranen of hiel licht inkarfd en mit lang, grieswit
haor. Et blad is an de onderkaante vaeks roodachtig en viltig. Et plaantien het
opvalend lange beblaederde uutlopers. Bovenop een stengel zonder blad zit de
bloeme. Et moeze-oortien het alliend lintbloemen die van buten an de onderkaante roodstreept binnen.
Meerstal wo'n de baarms waor et moeze-oortien gruuit laete mijd. De plaanten
Mogen zo genoeg gelegenhied heur zaod te verspreiden. De mooie zwatbrune
vruchten zitten, hek as bij peerdebloemen, an een 'parresjutien', waordeur de
wiend veur de verspreiding zorgt. Et plaantien staot langs fietspaeden deurbosgebieden altied an de zunnekaante.
Et wottelen gaot niet diepe, mar de praktiek het leerd dat et moeze-oortien van
groot belang wezen kan om et inzakken van steile hellings of et votspoelen van
grond nao zwaore regenval tegen te gaon.
Vroeger wodden dielen van de plaante in de volksgeneeskunde o.e. bruukt as
middel tegen ontstekings van de daarms en bij ziekte an de lochtwegen. In de
toekomst kan et tal plakken daor et moeze-oortien gruuit, bij een blievend verschraolend baarmbeheer, groter wodden.

Wiebe Scheenstra

N.M. 05.05
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't Is mi/ 't zelde, a'k now van de hond
of van de katte beten wodde
(et maekt me niks uut, Nihooltpae)
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Wij hadden et al aorig in de binnenzole
(raekten d'r al goed in bedreven; Berkoop)
ZOOS

Hij is zo maeger as een latte,
hij kan mit de bonken wel twaelf ure slaon

De beste speerpot is een zunige vrouw

Veur de wiend is ieder een hadrieder

Mit oolder woddende meensken is et as mit musea,
niet de gevel is belangriek, mar de schatten d'r aachter

Et duurt jaoren om een oolde vrund te wedden

Wie de vorm geweld an dot, beschaedigt ok de inhoold
(Optekend deur) Koop Gorte

Langs oolde paeden en wegen
De Weerdiek in West-Stellingwarf
De Weerdiek moet hiel lange leden aWegd wezen. Now is de Weerdiek een hinnendiek, die dus aachter de diek bij de revier langes ligt. Dat was hierbij eens ok
et geval. Bij de Kuunder liekegoed as bij de Lende langes hebben lange veurdat
dr van een serieuze diek spraoke was, lege dieken legen, die slim zwak weren.
Mar de Weerdiek is wat aanders, et is de mooiste en op een inkelde zoemerdiek
nao, ok de ooldste diek van West-Stellingwarf.
Bij de anleg Na percies de greenzen volgd van de zaandkop, die lijm vanuut et
Drents plateau, dus tint et oosten, onder de gemiente uutstrekt. Daordeur is et een
lege, mat wel stevige diek wedden, die mit een grillige loop et in kultuur brochte
laand dreuge hul.
Begonnen tegen 'De BuIt' van Der Izzerd gaot et op Booltwoolde an, waor hij
even vent et oolde karkhof haaks ofbuugt as de oolde Heirweg van Wolvege naor
Ooldeschoot beriekt wodt. Daar kot bij sten vroeger ok et oolde karkien mit et
karkhof d'r naost. Dat laeste is d'r aow nog te vienen. Hiel bekend was ok de harbarge 'De Ooievaar', die daor ieuwen staan het. Mit de karke en et karkhof was et
ooit et centrum van Hooltwoolde.
Over de hiele lengte van et dörpsgebied ligt deer de Weerdiek in een flauwe bocht
tussen De Ooievaar en de oolde schoele van Ni'jlaemer. 0k hier is de zaandrogge
et follement. Bij de oolde schoele van Ni'jlaemer beug de Weerdiek vroeger mit
een haokse bochtnaor et noordwesten. Nao omdebi'j een kilerneter.kwam d'rweer
een haokse bocht en vormde aow mit de weg naar Ooldelaemer een rechte lijn.
Eins is de Heufdweg in Oolde- en Ni'jlaemer et mooiste en beste stokkien van de
oolde Weerdiek dat beweerd bleven is.
Joop Oosterhof uut et archiefvan de Veriening Historie West-Stellingwarf

Zunrie op 06.15, zunne onder 21.13
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Et aachterste bien antrekken
(hadder lopen gaon; Steggerde)
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Hiy blaost as een kwaoie kaeter
(hiemt en poest beheurlik; Buil)
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Boekweitenmaone
Op woensdag 10 september 2003 was et volle maone, twie weken veur et
begin van de astronomische haast Disse volle maone wodde vroeger wel de
oogstmaone nuumd. Wie de maone rond die tied een tal daegen in de gaten
hoolt, krigt wel in de gaten waoromme. De volle maone staot altied percies
tegenover de zunne en komt in et oosten op as de zunne in et westen ondergaot. Op 10september2003 kwam de maone om 20.33 ure boven de horizon,
vlak naodat de zunne ondergong. Een dag laeter, op 11 september, gebeurde
dat om 20.46 en op 12 september om 20.57 ure. In de tied van de opkomst van
de maone was die daegen niet zoveul verschil, wiels dat op ere tieden in et
jaor wel zo is. De maone was now, bij een heldere locht, de hieltiedtiedens de
aovensschiemering te zien. In vroeger tieden maekten de boeren van dat
ekstra maonelocht daankber gebruuk. In die tied van et jaor wodde in oonze
streken de boekweit oogst en kon dr, naodat de zunne ondergaon was, nog
deurwarkt wodden. Out die reden wodde de volle maone in disse tied van et
jaor wel 'boekweitenniaone' nuuntd. In bijglieks et veuijaorvan 2003 zol dat
niet kund hebben. De volle maone van 18 meert, drie daegen veur et astronomische veurjaor, kwam de maone elke dag haost aanderhalf ure Iaeter op. Et
verschil van de tied van opkomst het te maeken mit de hoeke die de baene van
de maone maekt mit de horizon van de eerde. Die hoeke is an et begin van et
veuijaorveul groter as an et begin van de haast. De boekenweitenmaone is d'r
iederjaor opnij, al is dr wat verschil in tied van de opkomst van de maone.
Joop van Liep

E.K. 04.38
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't Komt op 'e kroppe van de blaoze an
(et vragt nogal wat inspanning, Niberkoop)
ZOOS

Maria Hemelvaart (r.k.)

maendag

deensdag

15 16

augustus

weke 33

augustus
k

In de hoonsdaegen is et vaeke
een blinkerd om een stinkerd
(veul zunne ofwisseld deur bujf en; Makkinge)
ZOOS

4.10

Puzeltien
Vul de goeie oplossings van de omschrievings van dieren die in en
om de boerderije leven kunnen op de stippen en strepies in. Op de
strepies, van boven naor beneden, ontstaot dan de naeme van een
Stelling-wad's dörp.
• •
• .
•
•
•
•
•
• .
•

. .
. . .
- •
- . . .
- . . •
- • .
- .
- . • .
- . . .
- . .

huusdier
mannelike koe
knaegdiertien
huusdier
dier, mat ok (onneuzel) maegien
schaedelik knaegdier
eerwoordveurvarken
dier dat oons melk levert
eerwoordveurpeerd
onder de grond levend dier
voegel van de vrede
Stellingwarfs veur 'hoen'

Langs oolde paeden en wegen
Oosterwoolde
An de zuudkaante van et kenaal lag de tegenwoordige Nanningaweg. An die
weg stonnen veur et grootste pat boerderijen, mit uutzunderings as de
zuvelfebriek, een inkeld kefé en laeter ok et postkantoor.
In de Stesjonsstraote was in et begin van de veurige ieuw nog mar weinig
bebouwing. Ie kun now nog wel an de bebouwing zien, dat die straote van
betrekkelik jonge daotum is. An de weg naor Appelsche ston op de hoeke et
kefé van J.J. Luiting. Veerderop was et huus van netaoris Tadema en
daoraachter was et laand dat deursneden wodde deur de Grote Singel of de
Meulesingel. Dr is wel es verteld datanet begin van de singel vroeger een bod
ston mit et opschrift:
Gij wand'laars, die dit pad betreên
Bedenk dit pad is niet voor iedereen
En nog een vriendelijk verzoek
Ga op dit pad niet uit de broek.
Tot nao de oorlog was de Grote Singel een zaandweg ruit an de dörpskaante een
sloot mit daornaost hoge popelieren. Tussen de reed en de sloot was een fietspad, mit witte paolties ofscheiden van de reed. Bij de ingang van et laand van
Koops, waor now Stellingbaven bouwd is, laggen de boomstammen van de
klompemaeker Oosterloo.
Veur wie meer over de geschiedenis van Oosterwoolde ofover die van ien van
de ere dorpen van Oost-Stellingwarflezen wil, rlkicemederen we Notities uit de
geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen an. (Dr. TH. Oosterwijk StellingwarverSchrieversronte, Oosterwoolde, 1986, €12,05)

Zunne op 06.26, zunne onder 20.59
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woensdag

donderdag

17 18

augustus

weke 33

augustus

Dat is krek een blikken panne
(hi/ is gauw kwaod; Ni/hooltpae)
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Hiy het gien geheimen, hiy zegt et blik en bloot
(ronduut, helder; Steggerde)

2005

Vot ni'je fiets
Deur de aarmoede bij eens thuus hadde ik nog nooit een ni'je fiets had. 't
Geld dat we in de stoelefebriek verdienden was broodneudig in de grote
huusholing die we thuus hadden. Doe ik achttien jaor was hadde ik toch
zovule speerd, dak mezels bij Smaragd in Et Vene veur achttien gulden
een ni'je fiets kopen kon.
In die tied hadde vader veur de bouw van een ni'j huus geld liend van iene
die dr omme bekend sten, dat hij nogâl stevig zeup. De zaeke mos beschreven wodden bij de netaoris in Berkoop. Om daor te kommen vreug
vader as hij mien ni'je fiets, die ik hek iene dag hadde, lienen kon. Daor
hadde ik netuurlik gien bezwaor tegen en tegere gongen de beide mannen
richting Berkoop, waor de zaeke ofwikkeld wodde.
Op de weerommeweg wodde de zaeke beklonken in et kefé in Zaandhuzen.
Mien vader was liekewel een man die haost nooit dronk. Tegen draank kon
hij dus niet.
Et wodde de hieltied laeter en moeke wodde zuver ongerust. Doe et al mooi
donker begon te wodden, sten inienen de pelisie veur de deure. Hij hadde
as bosschop dat oonze vader zien roes uut lag te slaopen in een sloot in
Zaandhuzen. Hij was mit mien ni'je fiets op 'e kop in de sloot reden. De
fiets was daordeur hielemaole opjaegd. Et was zo grondig gebeurd dat hij
niet meerte maeken was.
Zo kwam ik dus, nao iene dag al, sneu van mien eerste fiets of.
Noordw(oold)iger

Gat in de hoze
Een jonge hadde al hel lange verkering mit een flink maegien. Zij
diende bij een boer. Ze weren et ok al lange iens mit mekeer. Mar op een
aovend zatten ze nofiik bij mekeer aachter de koenen op de stal. Begon
zij te klaegen over koolde voeten. Now, die zol hij wel even waarm
wrieven, mar och heden, zij hadde allemaol grote gatten in heur hozen.
Hij docht, now weet ik et niet meer, as wij dommiet trouwd binnen en
zij versloert de boel, daor hek een zwaor heufd in. Hij maekte de verkering uut.
Eenposien laeterkreeg hij kennis an een aander maegien. Now, die was
wel zo heers, daor mekeerde niks an. Daor gong et mit op trouwen an.
0e, wat kwam hij daor mit op 'e koffie! Die kon alles wel an veur de
pronk, veur heur zels, en zo kwammen ze dikke in de aannoede.
Et aandere maegien vun ok een aander. Die hadden al gauw een flinke
plaetse onder 't gat. Wat was et geval west, zij hadde et altied te drok
had bij de boer om heur eigen boel hiel te holen. Heur eerstejonge zee
laetervaeke: 'Gat in de hoze, gat in de hoze, wat heb ie mij bedreugen!'
Dit oolde verhaeltien wodde verteld deur Vrouw R Bethlehem-Bljsie
uut Makkinge in et Stellingwarver tiedschr(fl De Ovend van oktober
1977,jg. 5, 'in 5, blz. 28.
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Stienwiek is een stad, Blokziel is een gat
en De Kuunder is ok wat
(Scharpenzeel)
2005

Zunne op 06.38, zunne onder 20.45
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Et bloed wodde miy slim dunne
(ik wodde kwaod; Steggerde)
ZOOS

IJut et Stellingwarfs Woordeboek
Jim hebben jim vandemorgen toch niet de botter van et brood eten
laoten, now? Mocht dat al zo wezen, dan valen jim now ruit jim gat
in de botter, want wij gaon et over 'botter' hebben:
Dat is een stok boiler in de brij (wodt zegd aj' een mitvaler hebben
ofas d'rveuruutgang is; Berkoop, DeFochtel, Der Izzerd, Hooltpae
Da's ok boiler in de brii (zeggen ze in Donkerbroek as et lekker
smaekt)
17e heb de botter hier altied opvreten (ik krieg altied de schuld,
Ni'jberkoop)
Now zal de botter geld kosten (now is et zoveer, now gaot et
gebeuren; Scharpenzeel, Wolvege)
Ie kun wel mienen datje kont van koeke is enje gat van boiler (ie kun
wel van alles inienen; Langedieke)
Asje etgatjokt, wodtde boiler duur (Berkoop, Noordwoolde)
Zo zaachte as boiler en brij (Munnikeburen)
Af' boiler opje heufd hebben, moe,!' niet in de zunne staon (ie moe'n
je niet blootgeven aj' niet vrijuut gaon; De Blesse, Peperge)

Ni'je Auleg
gesnaeter
op et waeter
en veur brood ok
op etpad
duzend roeken
in de toeken
en de loc/it
liekt haost wel zwat
en daor aachter
an de walkaant
haost bi 't karkhof
jaoren oold

en now zie ik
naor et maegien
dat daor dattelt
mit heur breur

staot de 'woonboom'
waor wij speulden
op een haastdag
onder 't goold

wat een zegen
Nije Anleg
ere tieden, mar
ie leven deur

jan oosterhofjr.

L.K. 17.18
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In augustus bluuit de sni7
(bin d'r dikke, witte wolken; De Fochtel)

2005
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Mit et blote gat in de pette zitten
(een kael heufd hebben; Blesdieke)

Langs oolde paeden en wegen

De Westhoek van West-Stellingwarf(4)
In Nijtriene vienen we de Padewal. Dat pad leup van et plak waor tot
1750 de karke van Ni'jtriene ston, dus vanof et Karkhofstok naor de
Scheene. Et was eenpad naor de weg in Ni'jtriene van inkelde bewoners
die an de Scheene woonden.
In Spange vienen we veerder et Kuunderpad. Dat pad is now verdwenen. Et leup van Sliekenborg via de Blauwhof dwas deur de laanderijen naor de boverweg in Spange. Daomao leup et pad over et
Voetpad deur de verveende laanderi5en naor de Scheene. Op et plak
waor et pad bil de Scheene uutkwam hadden ze et over De Kop. Warschienlik het die anduding de betekenis van omhoogstikkende,
zaanderige verhoging in et laandschop. Bil de Kop stonnen een peer
huzen. Ten van die hazen hadde een overzet mit de boot over de Scheene
naor de Zeuvenbuurt in Spange, dus naor de boverweg die deur
Ni'jlriene naor Wolvege leup. In de tied dat iederiene nog leup, was dat
veur de bewoners an de boverloop van de Lende de kotste weg naor
Wolvege.
Uut: Veldnaemen van Stellingwarf diel V. De Langelille, Mminikeburen, Ni'jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg, Spange, Piet van der
Lende, Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop, 2003. (€11,50)

Ze bekikt heurzels in de spiegel en zicht een bliek gezicht mit holle
ogen. Ze het min slaopen. Et blauwe plak vlak onder heur linkeroge
stikt een betien. Et is ok opzet, zicht ze. Daordeur is et bek as
kniepoogt ze tegen heurzels. Mar van een olik kniepogien is gien
spraoke. Heur ogen staan fiets en maeken een uutbluste indrok. Ze
stikt een haand bil heurnachtpon in en vuult an heurpienlike bosten.
Gedaachten maelen in heur heufd. Ze trekt de naachtpon nut en
bekikt de striemen op heur schoolders, die deurlopen tot an heur
tepels. Ze buugt heur heufd veurover en zicht de schrienplakken op
heur boek en op de binnenkaante van heur bienen. Ze pakt een
washaantien en wast nog een keer heur onderliehem. De ziepe bit.
Ze dri'jt heur omme en zicht over heur sehoolder henne heur rogge
en billen mit rooie en blauwe plakken. Veurziehtig wrift ze mit een
haanddoek de pienlike billen dreuge. Et pottien Nivea is al bi'jkaans
leeg, mar et slaegt heur om de rooie plakken toch nog een keer mit
zalve in te wrieven. Een betien stutelig lopt ze terogge naor de
kaemer.
Lees veerder in: De sjaal, Karst Berkenbosch, Stellingwarver
Schrieversronte, Berkoop, 2002. (€ 6,50)
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Hiy het de boek op 'e leest
(hi/ het tevule eten; Wo/vege)
ZOOS

Zunne op 06.49, zunne onder 20.29
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Ze bin cm 't bokkens uutdielen
(geven inekeer steken onder waeter;
De Blesse, Peperge)

Gessen, Gesien, Goezegat
Gesien, Gesien, Goezegat,
doe boven op'e toren zat
en alle lekkere brij opvrat.
Dit volksriempien wodde indertied optekend in Ni.jberkoop en Ni jhooltpae.
In Oolde- en Ni jlaemer Hooltpae, Peperge en De Blesse gedreegt Gesien
Goezegat heur wat aanders:
Gesien, Gesien, Goezegat
Die aachter op'e sjeze zat
En hup zee de sjeze
En weg was Geze.
_
Ni jtriene kent Geze nog weer aanders:
Gesien, Gesien, Goezegat,
Die al die lekkere brij opvrat,
Foei, foei, wat stinkt dat.
In Oosterwoolde beleeft Gesien aandere dingen:
Gesien, Gesien Goezegat
Het vannaacht de vrijer had!
Makkinge wet door liekewel nog meer van:
Gesien, Gesien, Goezegat
Het vannaacht de vri jerhad.
En'k weet niet hoe die vrijer heet,
mark geleuf van Jan Poepedreet.
Uut. De Ovend, oktober 1977,jg. 5, nr. 5, blz. 11-13

Trouwen
Naodat we al hiel wat jaorties verkering had hadden, besleuten we
midden in de oorlog, om percies te wezen in 1943, trouwen te gaon.
We mossen daorveur naor et gemientehuus in Wolvege. Ik hadde
mien mooie donkerbrune pak antrokken en mien bruid was in een
mooie flewielen jurk.
We gongen naor Wolvege mit een taxi die op een hooltgenerater
reed. We mossen daor mit zes man in; wijzels en oonze oolden van
weerskaanten. Doe we op de Boverweg weren, vulde auto stille. De
hooltgenerater had et begeven. De sjefeur had gelokkig nog een
flessien bezine in de buse en zee: 'Hier moe'n we Wolvege nog wel
mit haelen kunnen.' En inderdaod, et lokte. We kwammen nog krek
op'e tied veur de plechtighied.
Naode trouwerij e wodde eerst een foto maekt. Et was die dag slim hiete,
dat op de trouwfoto kuj' nog altied de daordeur opzette aoders zien.
Deur de krapte van de oorlog vierden we oons fesien thuus, we hadden daorveur een peer flessen draank bemachtigen kund bij kefé De
Groot op de NQjeweg.
Noordw(oold)iger

N.M. 20.45
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Hij is zo drok as een klein boertien
(Appelsclze)
ZOOS

5'

zundag

september

maendag

5

weke 35136

september

lene et marg uw de botten haelen
(iene slim bestelen, bedonderen; Noordwoolde)

Over de netuur, oktober
Et vlasleeuwebekkien is in verschillende baarms een dudelik herkenber soorte. De
plaante bluuit meerstal tot veer in oktober. De bloemen staon in dichte lochtiggele
trossen na de toppen van de stengels en hebben een lang spoor. Zoen spoor is een
buisien of zakkien waor de nektar van da bloeme in zit. De rondaachtige 'onderlippe het meerstal een donkergele of soms een oranje vleldce.
De stengel staot rechtop. De blaeden staon dichte bij mekeer, wat langwarpig mit
een betien een beugen raand, en bin blauwgruun van kleur. Ze vul= wat vettig an en
kriegen op een dreug plak een roodbrune kleur.
De bloeme van dit leeuwebekkien wodt 'maskerd' nuumd, omdat de keel deur de uutstulping van deonderlippeofsleuten is. Daordeurkun bijen enhommelsoortenmiteen
korte tonge niet op een normale meniere de nektar berieken. Ze plegen dan 'inbraoke'
en dat betekent dat ze een gat in et spoor van de bloeme maeken om zo bij de nektar te
kommen. Aj' een vlasleeuwebek zien, moej' es kieken as d'r ok 'inbreuken' is.
Et zand zit in zonuumde vruchtdeuzen, blift lange an de plaanten zitten en kan over
een langere periode uutvalen.
De plaante is niet slim kieskeurig, mar is wel gevulig veur konkereensie van aandere plaanten. Et soorte gruuit veural op meer of minder voedselrieke, dreuge
zaandgronden, mit een niet al te welige gruui van aandere soorten. Ie zien de
leeuwebekkies vaeke op zaanderige gröppelkaanten in gezelschop van schaopezoerstangen, biggekruud en moeze-oorties. De plaante zal ok in de toekomst et
zeker goed doen blieven in oons kultuurlaandschop. De plaante beurt butendat bij
de groep van baarmplaanten die de wegbeheerder niet veul wark kost.
In de staele en de bloeme van et vlasleeuwebekkien zitten stoffen die vroeger in de
volksgeneeskunde bruukt wedden. Zo ml die stof goed warken as laxeermiddel en
hulp et tegen aambeien. In de homeopatie wodt et bruukt tegen beddepissen, ontstekings van de dikke daarm en bronchitis.
Wie/je Scheenstra

geleuf

onderwegens
naor et trieste hooft
verdwient de haost
meitied komt binnen
zonder waarmte
zonder koolde
aansen
men is gries
gewis
en wies
de veerte komt
mit klokkeslaegen
nao der
kelder is 't verlaangst
koolvaaste
is et aende
langs herenweg
Willem Jan Teij erna
Uut: Doe gebeurde et, Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop,
2001. (€6,75)
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Dat is een stok botter in de bri7
(een hiele initvaler; Berkoop, Der Izzerd, Hooltpae)

Internationacle Dag van et
Lezen en Schrieven
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Ik snap d'r gien bone van
(hielemaole niks; Else, Oosterwoolde)
2005

en
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Wat ekstra kolen veur de kachel
Tiedens de oorlog was et veur veul meensken niet makkelik om de winter
deur te kommen. De koleboer brocht in die tied altied de kolen bij oons
thuus. Soms hadde hij wel es een betien kolen over, die hij dan bij oons
aachterleut. Die brochten we dan naor de zoolder boven de schure.
Op een goeie dag kwam de pelisie langs omdat hij heurd hadde dat wij wat
ekstra kolen hadden.
Wij wassen netuurlik van niks.
De pelisieman was zeker wel goed op 'e hoogte, want hij stapte mitien naor
de schure. Mien jongste breur, mar zeker niet de bangste van 't hele spul,
gong mit him mit. Doe de pelisieman de ledder pakte om de zoolder op te
gaon, zee mien breurtien: 'Daor kom ie niet op, daor heb ie niks te maeken.'
'Ga aan de kant, snotneus,' reup de pelisieman, mar mien breur wus van
gien wieken.
Jntied was oonze moeke d'r ok bij kommen en mien breurtien vreug heur:
'Hij mag d'r toch niet op, hen moeke?'
'Gien spraoke van,' zee moeke, mar de pelisieman zette toch deur.
En dat had hij now niet doen moeten, want mien breur was in die lied, en
laeter okniet, veur de duvel niet bange. Doe de pelisieman zowat bovenan de
ledder was, gooide mien breur de ledder aachterover en de pelisieman
smakte mit ledder en al tegen de grond. Hij krabbelde overaende, sleug zien
uniform wat of, en vertrok. Hi'j leut wonder boven wonder niks meer van him
heuren, want dit moesien hadde netuurlik wel een stattien hebben kund.
Noordw(oold)iger

Naüonaoie Ziekedag
E.K. 13.36
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Dat meenske raffelt de bek uut
(praot an ien stok deur; Wolvege)
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Een zutemeiks joongien
wodt wat overdaodig beschaarmd
(Steggerde)
2005 —

Lende
De Amstel is veur de Amsterdammer
wat de Jordaan is veur de joden,
de Seine is veur Peries
wat de Theems is veur Londen,
de Wolga is veuius1aand
wat de Nijl is vent Tegypte,
de Rijn is veur Duutslaand
wat de Rhône is veur Frankriek,
de Ganges is veur India
wat de Yangtse is veur China,
de Amazone is veur Brazilië
wat de Mississippi is veur Amerike
mar:
de Lende is veur de Stellingwarven!
Jan Veldhuizen

Camelopardalis
(Giraffe)
Cainelopardalis is een appatte en mooie naeme. Ie zollen daenken dat et om
ien of aander soort kemeel gaot, mar et bliekt een giraffe te wezen. Mar wat
moet now een giraffe, wat aenlik een tropisch dier is, in de buurt van twie
beren en een draek bil de Poolsteern an de noordelike hemel? Ik zol et niet
weten. In etjaor 1624 doopte in elk geval de fantesieloze Jacob Bartsh dit
diel van de hemel tot 'giraffe?.
Et sterrebeeld kawwe vienen in de grote leegte tussen de Poolsteen en et
sterrebeeld Aurige (Voerman). D'r bin mar twie steems van dit sterrebeeld
mit et blote oge goed te zien. Alpha Cam. staot 3300 lochijaor van oons of
en moet een temperetuur hebben van 35.000 graoden Kelvin. Zoen soort
steen komt zelden veur. Z. Cam. is een veraanderlike steen. Om de drie
weken veraandert zien lochtschiensel van magnetude 13 naor magnetude
9,6. Halverwege die periode is et ok meugelik dat de magnetude hangen
blift op 11. Die stillestaand kan soms maonden duren. Tegen et aende van
de zeuventigerjaoren bleef et lochtschiensel van Z. Cam. alderdeegst een
peerjaor zo rond magnetude 11,7. Vermoedelik dri'jt d'r een bepaolde stof
om de steen henne.
Magnetude hoolt de graod van helderhied in, ik vertelde jim dat al vaeker.
Een steen van magnetude 1, zoas de steen Spica in et sterrebeeld Maagd,
is twienenhalf keer starker van locht as een steen van magnetude 2.
Joop van Lier

Zunne op 07.12, zunne onder 19.57
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De bertaolen hebben de halve wereld
(Donkerbroek, Munnikeburen, Niberkoop)
2005
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Een eer zien boeken bin duuster te lezen
(et is muuilik om een aander zien zaeken te begriepen;
IJlesdieke, De Blesse, Pep erge)
ZOOS

Puzeltien
Op de onderstaande stippen moe'n woorden invuld wodden. Naost
de stippen staot de omsebrieving van et woord dat vraogd wodt. In
elk volgend woord kommen de letters van et veurige en d'r komt een
ni'jen iene bi'j.
•

klinker

• .

waeter in Frieslaand

* . .

zoet goed
-

rommel, bende
nikszeggende uutroep
dreugde droeve
(malle) grappen
aaien

Streupersverhael van De Fochtel
't Was in 't laeste van de achttiende ieuw, dat 't knollegruun aachter op De
Fochtel weer bevreuren was. D'r lag gien snij, mar et was aorig winter en
doe weren d'r twie streupers en die zeden tegen mekeer: 'Wi'j mossen mat
es zien as wij nog een langoor schieten kunnen.' Now, de spuiten uut
toekeer, de riem om de nekke, de kolf in de binderbuse, de loop bij de
broekspiepe in en daor stapten de mannen henne. Ze gongen mooi bij een
knolle-akker zitten, een betien in de li'jte, mar d'r kwam niet gauw een
haeze opzetten. Mar mit een ure of aanderhalf,ja heur, daor was iene. Hij
was nog al een aorig aentien of, mar 't gong net zo en dat was baats en daor
lag hi'j dan. 'Mar,' zeden ze, 'wij gaon ok mitien naor huus, want wij bui
stienicoold. Wij kun de haeze zo mitnemen.' Mar doe ze bij de haeze
weren, doe zaggen ze gien haeze, mar wel twie kerels in een dreuge sloot
zitten. Now, ze schrokken, dat zij zollen d'r mar gauw vandeur. Mar doe
zee iene: 'How mannen, niet votlopen, heur. Jim moe'n mij helpen, want dit
liekt niet best. Mien maot keek 't heer net even over en doe kreeg hij een
schot haegel int heufd.' Now, doe bui ze dan mit him naor Oosterwoolde
gaon naor de dokter, mar ja, daor was niks meer an te doen. De man was
dood en 't was ok nog een trouwde man. Dat was dus een treurige streuperi'je. De daoder, die kreeg zes weken straf. De rechter zee: "t Was een
ongelok, mat ik moet jow straffen.' Een streuperi'je mit een bedroefd
aende. Zij zullen dreks wel niet weer streupt hebben.
PiL Tjassing
Uut: De Ovend, april 1976,jg. 4, nr 2, blz 28-29
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Die is niet zo best beslaopen
(nogal sloom; De Fochtel)

Preensiesdag
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Et is baozeweer
(slecht weer bij et warlc, zodaj' hadde warken moeten
om waarm te blieven; Oosterwoolde)
ZOOS

lint et Stellingwarfs Woordeboek
Et meziekinsterment dat in etNederlaans 'foekepot' of 'rommelpot'hiet, het
in de Stellingwarven ok verschillende benaemings. De meerst veurkommende benaeming is foddelpot, daornaost ziej' ok foddepot (spot OostStellingwar,fottelpot (Blesdieke, Buil, Hooltpae, Noordwoolde, Nijlaemer, Ooldelaemer, Steggerde, Scharpenzeel), fottepot (Steggerde),
hottelpot (De Blesse, Peperge) en hottefottepot (Munnikeburen).
Et instemient wodde vroeger zels maekt,uut een hol stok stamme van een
birk, uur een bloempot of een bussien, daor een stok dreugde varkenblaoze
as vel overhenne kwam. Deur et vel kwam een stokkien of een rietien dat
op-en-daele beweugen wodde, ofwaor aj' over henne streken. In Scharpenzeel wodde liekewel ok van een ofzaegde klompe wel een foddelpot maekt.
Mit Driekeuningen en Paosken gongen de kiender zingende langs de huzen
en bedelden, ondertied op de foddelpot speulende. Mat dr wodde ok wel es
gewoon mit op pad gaon om een peer centen te verdienen. Et lietien gong
zo:
'k Heb al zo lange mit defoddelpot lopen/En nog gien cent om brood te
kopen/Foddelpotterij, foddelpotteri lGeefmiy een centien/Dan gao 'k
jow veurbi
Soms wodde d'r i.p.v. een centien een paosk-ei (Berkoop) zongen, en in
Buil ...geef me een halfien/Dan blief ik staon. Noordwoolde zong ... Geef
me een kwattien/Dan blief ik staon!Want ik heb zo lang mit de foddelpot
gaon, wiels Steggerde ... Geefie me niks/Dan bliefikstaon/Dan is 't mit mi)'
gedaan zong, en Oolde- en Nijlaemer ...As ik dan gien zeuven stu vers had!
Kreeg ik wat van mien moeder veur etgat.

Et krudeniersbedrief in vroegere jaoren
Eerder vertelde ik al dat hiel veul artikels onverpakt in de winkel laggen.
Mar langzemerhaand veraanderde dat toch wel en daor wodde et niet
alliend makkeliker van, mat ok schoner en beter.
Tegenwoordig haelt iedeiiene zien eigen bosschoppen bij de supermark of
bij de nog mat inkelde bestaonde dörpswinkels. In mien tied was dat
aanders. Doe wedden de bosschoppen bij de meensken thuus bezorgd. Elke
winkelier hadde zien Idaantenkring waor hij içn keer in de weke kwam. De
ldaantenkring verdielde hij daorveur in, zeg mar, dagdielen. Meerstal morgens gong hij opvraogen bij de klaanten wat ze neudig hadden. Elke klaant
hadde daorveur een beelden waor dat in opschreven wodde. Bij sommige
klaanten lag et klaor aj' kwammen, mat bij de meersten mos de winkelier
zien hiele verhael ofiaetelen van al zien artikels en dan kon de klaant zien
keuze maeken. Daomao as de wiedeweergao naor de winkel en per klaant de
bestellings klaormaeken. De bezorging gong vaeke mit een transportfiets
waor een rieten körf op zat, mit daorin dan de bosschoppen die zorgvuldig
per klaant inpakt weren. Middags gong de winkelier dan mit zien vracht op
pad om alles te bezorgen. Dat was niet altied ienvooldig, want in die tied
weren dr nog een protte zaandwegen. Die weren bij natte, krek zo goed as
bij dreugte, niet zo makkelik begaonber mit de transportfiets. En dan daorbQj
mat hopen daj' alles drekt betaeld kregen. Dat hadde dr wel es au, mat in de
meerste gevallen kwam et dan laeter wel goed. Weeromme daenkende an die
tied daenk ik now wel es, a'k in de wereld om mij henne kieke mit geweld en
ere rere dingen, misschien was et doe zo teer nog niet...
Jan Oosterhofsr

Et begin van de haast 00.23 M.E.Z.T.
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De bajes is zo groot, van aachter mit twie deuren,
van veuren mit een poort
(De Haule)
ZOOS
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Te stoel en te baank wezen
(ie spullen weer wat te plak hebben nao een verhuzing;
De Fochtel, Nijberkoop)

Et Stellingwarfs en de kiender
Sietske Bloemhoff
Op et mement dat dit blattien ldaormaekt wodt is et half meert 2004. Behalven dak
drok in de weer bin mit disse kelinder, het et ok aorig drok mit et klaormaeken van
lesmateriaol veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Binnen dat vak is d'r een
boel ommedaenken veur et Stellingwarfs. Zo verschienen dr veur alle kiender in et
basisonderwies mit riegelmaot kraanties daor van alles in te lezen vaalt. Over de
geschiedenis van de streek, de netuur; riempies en verhaelen, allegere veur etgrootste pat in et Stellingwarfs. Veul kiender praofen op et mement et Stellingwarfs niet
meer, mar hebben d'r wel aorighied an om dr op schoele mit an de gang te wezen.
En, vaeks as ze weer wat oolderbinnen, bin d'rtoch ok nog wel weer goenend die et
Stellingwarfs bruken gaan. En hek as die mooie netuur hier bij omme en die zo
aorige revierties Lende en Kuunder heurt ok et Stellingwarfs bij oonze kultuur,
oonze streek. En zoks moej' de kiender tochmitgeven blieven kunnen, is 'tnietzo?
Dat d'r kiender binnen die alderdeegst aorighied hebben om in et Stellingwarfs te
schrieven, zienjim op dit blattien. Op et mement dat hij dit Stellingwarver gedichien
schreef, was Sebastian Oosterhof nog mar 9jaor. Is zoks now niet hatstikkeknap? En
is zoks now ok niet een betien een teken dat et allegere misschien toch wel wat
mitvaalt mit et Stellingwarfs? Dat et misschien toch niet zo hadde verdwient as dat
sommige, misschien wel es wat al te sombere, Stellingwarvers mienen?
Mooi zo deurgaon, Sebastian!
en wat dr niet is
d'r is
bestaot niet
wat d'r is
mar liefde
d'r is drokte
dât is d'r altied
of alle lied
Sebastian Oosterhof

Vera' de kiender
Oolde Sjoukien
'Piinmegien' ropt men. Wil ie een peer bosschoppen veur me doen?'
Ze lopt naor et kassien om de beurs nut de lae te haelen.
'Ik moet een kilo suker en een pakkien thee hebben.'
Pim pakt de beurs an en stopt die in de bosschoppetasse.
Dan springt hij op zien fiets. Binnen vuuf menuten is hij bij et kleine
winkeltien.
Inienen zicht hij Peter en Michiel staon. Ze smoezen een betien mit mekere.
Pim lopt naor ze toe.
'Waar wil ie die lege flessen dan pikken?' heuP hij Peter zeggen.
'Aachter de winkel,' fluustert Michiel. 'Daor staon altied kratten vol mit lege
flessen. Aj' ze daor uuthaelen en ie leveren ze in bij oolde Sjoukien, dan geit ze
jow zo staosiegeld.'
'Hej' dat dan wel es eerder daon?'
'Vaeke genoeg,' zegt Michiel en leunt onverschillig aachterovet
Pim luustert mit grote oren.
Wil ie okmitdoen?' vragt Michiel an Pim.
Even twiefelt hij. Aenlik is zoks best spannend. Zonder veerder nao te deenken, zegt Pijn vanja.
Michiel nemt de leiding.
Jim gaon eerst,' kommandeert hij. 'Ik kom tien menuten laeter.'
Waor moet ik die lege flessen dan weghaelen?' vragt Pim, toch een betien bange.
'Aachter de winkel,' dikteert Michiel veur de twiede keer. 'Duur is een
opslagplak.'
Peter trekt Pim mit an de aann. Mit 'n beidend lopen ze om et winkelti en toe. Dr
is gieniene te zien.
Lees veerder in: Pimmegien is groot, Lily Köhler Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop, 2003. (€7,50)
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Wat het die een baandig leven
(een zwaor leven; De Foch te!, De Hatile)
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De netuur het him krap bedocht
(Jij)' is aarm; Scharpenzeel)

Schutjassen

Op zaoterdagaovend gongen we vaeke schutjassen in et kefé van Jan de
Groot an de Ni'jeweg. Dat schuijassen gong dr vaeke fel an toe. De iene
kan now ienkeer beter tegen zien verlös as de aander. We kaortten meerstal
om vleisweren of een half varken. De slachter was d'r dan vaeke bij om et
varken nut te bienen.
Op een keer wun ik mit schutjassen een mooie vette gaarne. Ik hadde him
opni'j inzetten kund, mar dat dee 'k niet, omda'k docht dat dr een mooie
homp vleis an zat. Marja, hoe kriej' zoe'n geveerte op 'e fiets thuus. De
poten van de gaarne weren al bij mekeer bunnen. Et beste leek et om et
beest dan mar onder de aarm te slaon, en dat lokte wonderwel.
Doe ik al een mooi stok de Oostvierdepatten ofreden had, begon de gaanze
slim vervelend te wodden. Et lokte him om iene vleugel vrij te kriegen,
waormit hij mij een beste petetter om de oren gaf. lene om nooit te vergeten. Et oor gloeide me nu de kop en et duurde weken veur ik weer een
betien heuren kon. Mitveul muuite kreeg ik de gaarne thuus en leut him mit
een touwgien an de pote los op de blieke.
De volgende dag was de teleurstelling groot doe een oolde buurman tegen
me zee dat et vleis aenlik niet te eten was en stark smaeken zol. We besleuten de gaanze mat te verkopen. Een ere buurman die aachter oons woonde,
kocht him veur een tientien.
Gelokkig mar, want ik hadde Mm nooit doodmaeken kund.
Noordw(oold)iger

Langs oolde paeden en wegen

Oosterwoolde
In Oosterwoolde haj' ok nog de Rijweg, of beter Rijdweg, omdat die
weg leup naor de Vogelrijd. Au die weg was eerst de brigade massiesee
onderbrocht. Dat huus hiette 't Veenije en is hiel wat jaoren bewoond
west deur de femilie Veldman. Van de bebouwing an dit diel van de
Rijweg is, deur de bouw van et gemientehuus, alles van vroeger verdwenen. Veerderop, ongeveer tegenover de ofdieling van de b.l.o.schoele, ston Pasveer.
Op et plak, waor now de zaek is van de heer Akkerman op de hoeke van
de Rijweg en de Grote Singel, ston in 1895 een dubbele woning. Hier
woonde de wever H.J. Popping, die in de wandeling Hendrik Wever
nuumd wodde. Hij beoefende ok et vak 'scheren' en 'haorsnieden'.
Kwam d'r een klaant, dan wisselde hij et weefgetouw veur schere of
scheermes. Op die hoeke van de Rijweg ston doe een pietereulielaampe, iene van de vier in Oosterwoolde. An de noordkaante van de
straote was doe nog gien bebouwing.
Veur wie meer over de geschiedenis van Oosterwoolde of over die van
ien van de ere dörpen van Oost-Stellingwarflezen wil, rikkemederen we
Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen an. (Dr.
TH. Oosterwijk, StellingwarverSchrieversronte, Oosterwoolde, 1986,
€12,05)
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Kom d'r mar mit op 'e batterije
(breng et mar naar veuren; Oosterwoolde)
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(iene tot in de grond bedorven; Noordwoolde)
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Limericks
In Else weren twie halve wiezen
Al wekenlang an et baldiezen
De buurt was et zat
Stuurde ze naor de stad
Now vermaeken ze door alle Friezen

Een kerel uut de buurt van De Gediek
Wol skienen gaan in Oostenriek
Zien vrouw wol niet mit
't Was heur daor te wit
Hij gong toch, mar zij hadde geliek
Koosje

Waor gebeurd in et Westerseveld van Noordwoolde-Zuud
In dejaoren veertig van de veurige ieuw hadden veul meensken nog gien
radio. Veural op etplattelaand was dat etgeval en daor wol oonze regering
wat an doen. Et StaatsbedriefPrr kreeg de opdracht om in die zonuumde
aachterbleven gebieden 'Draodomroep 'ofok wel 'Radiocentrale' nuumd an
te leggen. D'r wodde dan een huidspreker in de kaemer an de mure zet mit
een knoppe d'r naost en alles wodde vervolgens op de draodomroepleiding
ansleuten. Hiermit koj' dan drie, ofsoms vier; radiozenders beluusteren.
Bi)' Knelis en Sara Stuver die in et FVesterseveld woonden, wodde op een
goeie morgen ok de radio anlegd. De PTT-man was d'r al hiel vroeg.
Dat kwam goed uut, want die morgen zol buurvrouw Klaosien om een
koppien koffie kommen zoas ze dat elke weke dee om alle ni )'gies en roddels weer es goed deur te nemen.
De man van de PTT was klaor mit zien wark en legde an Sara uut hoe
et apperaot bediend wodden mos. Hij leut de radio speulen en gong
naor zien volgende klussien.
De koffie ston goed en wel te prottelen doe Klaosien de kaemer binnen
stroffelde. Sara schonk vanzels vot-en-daolik de koppies vol en d'r kwam
een stok kaantkoeke bi[ De radio was nog an en een man vertelde ien of
aander verhael waordeur et gesprek van de beide buurvrouwen niet zo
vlot verleup. Nao et twiede koppien koffie begon dit Sara slim te vervelen.
Ze gong veur de radio staon en zee: Beste meneer van de radio. Asjowje
now even stille holen, dan kun Klaosien en ik ok even rustig praoten. 'Sara
hadde de man niet vraogd'hoe af de radio uutzetten kannen...
Optekend deur Jan Oosterhof sr.

Werelddieredag
Ni'jjaor (isr.) 5766
Begin Ramadan

Nitaor (!sr.) 5766
Zunne op 07.47, zunne onder 19.08
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Mit de kiepen op bedde gaan
(vroeg; Blesdieke)
2005 —
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Verhuzen kost beddestro
(kost geld; De Blesse, De Haule,
Else, Peperge, Span ge)
2005

Over de netuur, november
As et gruuiseizoen naor et aende lopt, kuj' in de baarms soms genieten van
de boeiende wereld van poddestoelen. Veural langs fietspaeden deur bossen, mar ok in baarms mit nitjere vorms van baarmbeheer, kommen soms
tientallen soorten poddestoelen veur. Vaeke wedt vergeten dat poddestoelen ok plaanten binnen, mat ze zien dr vanzels wel hiel eers nut dan grune
plaanten.
De poddestoel zels is aenlik niet de plaapte. Een poddestoel is et vruchtlichem van de in de bojem of voedingsbojem (et substraat) veurkommende
zwamvlokken (mycelia). Alliend mit hulpe van een mikroskoop kuj' zien
dat zwamvlokken nut een groot tal slim fiene, dunne draoden bestaon. Die
draoden bin mit mekeer vervlochten.
As een poddestoel hielemaole eupen staot, lat hij miljoenen sporen los. De
slim kleine sporen bin mit et blote oge niet te zien. 0k as et mat een hiel
klein betien wijd won de sporen al votblaozen naor ere plakken. As ze op
een veur poddestoelen goed plakkien terechte kommen, kun ze daor weer
ontkiemen.
Poddestoelen hebben in de netuur een nuttige fhnktie. De zwamdraoden
breken ofsturven restaanten van plaanten of.
De sporen zitten overal. Ok op oonze kleren, zonder daf daor arg in hebben.
De meens helpt dus mit an et verspreiden van de sporen, die zowat niks
wegen. Ze wo'n zo op grote hoogte deur de wiend mitvoerd naor ere
werelddielen.
Wiebe Scheenstra

stilte
't is zundagmorgen
prachtig weer
ik pak de fiets
gao d'r op uut
dan, aachter Mjberkoop
en Tronde
doe was et d'r
et was een wonder
daor is 't gebeurd
daor heb ik doe de stilte heurd
de bloemen in de baanns
die bluuiden
et grös, dat koj' haost
gruuien heuren
gien auto en gien vliegmesiene
en ikke - liekem daor allienig
daor aachter Mberkoop
en Tronde
daor was et nog
et leek een wonder
ik stapte of daor is 't gebeurd
daor heb ik doe de stilte heurd.
Lamkje Hof-de Boer
Uut: Van mien kaant bekeken, Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1981. (Ijutverkocht)
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Waor gien begin is, is ok gien aende
(Makkinge)
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Maandboeien
Netuurlik haelden we wel vaeker kattekwaod nut in de stoelefe-

briek. Zo ston op een gegeven ogenblik een pelisiefiets bij de
fietsemaeker, die een peer hozen veerderop woonde. De fiets mos
naokeken wodden.
Ni'jsgierig as wij weren keken we toch mar even in de mooie zwatte
fietstassen en wat laggen d'r in... haandboeien.
Now, dochten we, mar even uutperberen op iene van de knechten.
En werachtig, et lokte best. We hadden ze alliend wat te strak
anknepen. Zó strak, dat de polsen mooi begonnen op te zetten. Ja, en
hoe kriej' die dingen los aj' gien sleutel hebben. De polsen zetten de
hieltied slimmer op, we raekten zuver in paniek.
Uuteindelik brocht de pelisie uutkomst.
Omdat we flink schrokken weren, hadde et veur oons gien gevolgen.
Et bleefbi'j de waorschouwing: 'Jongens, doe dat nou nooit weer.'
Noordw(oold)iger

I~

Zunne op 07.59, zunne onder 18.52
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D'r is gien ere mit 'm te begaon
(ie doen 't him nooit goed genoeg; Steggerde)
2005

Wereldmissiedag veur de kiender
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Begeren is meer as genieten
(et verlangen om wat te hebben is mooier as et uuteindelike bezit d'r van; Berkoop, Ni/triene, Steggerde)
2005

friangulum
(Driehoek)
Triangulum is een klein mar dapper en mooi sterrebeeld en ligt net
onder de sterrebeelden Perseus en Andromeda. Et sterrebeeld het
weinig opvalende steerns, mat drieje d!r van springen in et oge en vormen tegere een langgerekte driehoek. Vanwege de geliekenis mit de
Griekse letterDelta wodde et sterrebeeld wel Deltorumnuumd. Et sterrebeeld wodde liekewel ok wel vergeleken mit de delta van de Nijl. De
Romeinen nuumden et Triangulum en de Arabieren El Muthalleth en
dat betekent in beide gevallen driehoek.
Etmooisteonderdiel,eenbetientenoosteninditsterrebeeld,is etprachtige
spiraol melkwegstelsel M33. Et wodt ok wel et vuurradmeikwegstelsel
nuumd. Et is een onriegelmaotig spiraolstelsel op een ofstaand van zoen
2.300.000 lochtjaor. As we weten dat ien lochtjaor ongeveer 9.5 biljoen
kilemeteris, dan het et gien zin om naor dit stelsel een kaortien te sturen...
Et stelsel het een helderhied van magnetude 5,5, mat omdat et locht
nogal over een groot gebied verspreid is, kuj et mat muuilik zien. Bij
een heldere locht, as de maone nog niet opkommen is, kuj' et stelsel
makkeliker zien. Mit een grotere tilleskoop, mit bi'jglieks een 40 cm
reflektor, hej' een grotere lochtopbrengst en dan kuj' strukturen en
objekten in dit vere melkwegstelsel ontdekken.
Joop van Lier

Langs oolde paeden en wegen in Wolvege (3)
De Oppers is van oorsprong een boerestreek, waor de huzen bouwd binnen
bij de oolde Haulerweg langes. De naeme duudt op hoogte, de Oppers:
zaandbulten in et laandschop. Van disse zaandbulten is tegenwoordig
weinig meer over. Ze bin vergreven om oons an et broodneudige zaand te
helpen veur de anleg van wegen en veur de bouw van huzen. Over disse
zaandbulten leup een pad dat de Haulerweg nuumd wodde. 0k al weer een
benaeming die op hoogte duudt. Dit pad hadde in et oosten ansluting mit de
Binnenweg naorHooltpae en in et westen mit de Binnenweg deur Sunnege
en Ooldetriene, waor et dan as voetpad de Westhoek in leup. In 1648 wodde
dit pad as et waore middendeur sneden bij et greven van de Schipsloot en in
1828 gong de ni'je Rieksweg d'rdwas deurhenne. Op de eerste kadestraole
kaorte van 1832 vienen weet stok van de Rieksweg tot Sunnege nog mit de
anduding as Haulerweg, mar laeter wodt et stok westelik van de Schipsloot
tot de Grendweg bestraot mit keien en wodt dan al gauw de Keiweg nuumd.
Bij die Haulerweg, die hoge weg over de zaandbulten, bin doe percelen
uutzet veur ontginning. Meent kleine spullegies, pas westelik van de
Meulepolle vienen we wat grotere percelen, strekkende nut de Lende tot de
Scheene. Oostelik van de heufdbuurt van Wolvege heurde de grond van de
Lende tot de Scheene an de boeren van de Hisseburen, zodat d'r alliend
noordelilc van et dörp wat kotte stokken overblieven.
Uur: Her en der deur et oolde Wolvege, E Middendorp, Stellingwarver
Schrieversronte, Oosterwoolde, 1980.(f9,95)
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Op bedde gaon de meerste meensken dood
(et is allemaole nogal logisch;
Buil, Der Izzerd, Nijtriene)
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Hij het altied de bek in beide hanen
(is altied bertaol; Ni7berkoop, Ni7hooltpae)
2005

Puzeltien
Vul de oplossings van de omsebrievings die allegere mit je huus te
maeken hebben in op de stippen en strepies. D'r ontstaot dan op de
strepies, van boven naor beneden, de naeme van een bekend
persoon.
meubelstcvk om op te zitten
Stellingwarfs veur wc
meerpersoons zitmeubel
gaoj' deur naor buten of binnen
zit-, slaop- of eet-?
hek ie deur naor buten
daor wodt o.e. et eten kookt
plak om o.e. eten koel te holen
smalle deurloop
meubelstok om bij te zitten
meubelstok om in op te bargen

kom mar op
kom mar op
mitjow zorgen
kom mar op
mitjow pech
want ik tute
wel mieri lippen
en ik blaos et
veurjow weg
heur ie 't fluiten?
vrije tonen
die heur weg vienen
deur de locht?
daorop drieven
zij now, jow zorgen
en vervliegen
in heur vlocht
jan oosterhofjr.
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Hi/ het slietaoge an 't benul
(zien besef van dingen gaot aachteruut; Nihooltpae)
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(iene bekletsen; De Haute, Hooltpae, Oosterwoolde)

2005

Uut et Steuingwarfs Woordeboek
Op dit blattien kunjim een peer (kiender)riempies en -vassies lezen.
Et eerste komt nut Ni5hooltpae:
Kinnegien/mondinnegien/pripneusien/traonogien/veurheuflen/
toeftoeftoef
Et twiede (van oorsprong een Fries wiegelietien) wodde optekend in
Scharpenzeel:
Suse nane poppe/Poppe ligt in de groppe/Va en Moe zo veer van
ètrnus/Die kan poppe niet roppe
Et volgende schootlietien komt nut Ni'jhooltpae:
Hossebosse bente/Evert gaot naor Drenthe/Evert gaot naor opoe
toe/Daor melkt bi)' de bonte koe
Tiedens et kaamen zongen ze in Steggerde:
Hossebosse kaarneklosse/De botter wil niet broezen/Dan zak d'r
waeter bi)' doen/Dan zal ze wel beginnen te soezen

Beste Kastman
Now, we weer in Holland binnen,
doen we as vanoolds oons best
Mar ie lopen oons hieltied veur de voeten,
zo wodt oons wark deur jow verpest.
Et kan zo niet vule langer deurgaon,
want et mooie kienderfeest gaot naor de knoppen.
As ie daor now gien begrip veur hebben,
dan daenk ik, dat we d'r mar mit stoppen.
Sunderklaos
K. Boersma

Dag van Verienigde Naosies
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Wat een Trien Bekstok is dat
(vrouw mit een grote mond; Buil)
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Niks is zekerder in 't leven as de dood en de belastingen
(Hooltpae)

ZOOS

Bronnenboek
De geschiedenis van de Stellingwarven staot de laeste tied slim in de
belangstelling. Niet alliend de inwoners md et gebied zels mat ok veul
meensken van buten, bin riegelmaotig op ziike naor gegevens over de
lekaole historie.
Et is bekend dat et veur disse ammeteurhistorici niet altied ienvooldig is
om de weg in archieflaand te vienen.
EtBronnenboek van Stellingwarf is saêmensteld om daor veraandering
in te brengen.
Veur meensken die interesseerd binnen in de geschiedenis van Oost- en
West-Stellingwarfgeft et boek een zo kompleet meugelik overzicht van
te raodplegen bronnen, waor die te vienen binnen en hoe ze toegaatikelik binnen.
Et Bronnenboek van Stellingwarfis de vierde van een in Frieslaand verschienende reeks. Eerder verschenen Pôdwizer voor de Bildtse
Bronnen, Heerenveens Bronnenboek en Droege Fuotten, onderzoeksgids voor de Friese Waterstaatsgeschiedenis.
An de realisaosie van dit boek warkte een tal deskundigen ruit.
Bronnenboek van Stellingyi'arf, Wegwijzer naar de historie van Oosten Weststellingwetf, eindredaktie Willem Jongsma, Geeft Lantinga,
Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop, 2000. (€ 13,40)

Langs oolde paeden en wegen in Berkoop (1)
De boerenhuizen stonden oorspronkelijk in een aantal korte, onregelmatige rijen in het dorpsgebied. Nog op de kaart van Eekhoif (1849) zien
we deze ligging in groepjes, die ten opzichte van elkaar wat zijn verschoven. Zo staat er een rij van dertien boerderijen aan het voetpad in de
westelijke helft van het dorp, tussen Bovenweg en Slingeweg. Verder
liggen in het oostelijke deel eveneens een dertiental boerderijen, op één na
alle ten zuiden van de Bovenweg. De overige boerenhuizen Liggen, meestal
in groepjes vantwee, in het westen tegen Nijeholtpade, bij de dorpskern en
in het oosten (Deddingaburen).
De Bovenweg is waarschijnlijk zeer oud. Men neemt wel aan, dat het één
van de verbindingen is geweest, die reeds in prehistorische tijd van de
Drentse zandgronden naar Gaasterland en de Friese Kleistreken leidden.
De naam 'Olde weg' komen we dan ook vaak in de archieven tegen, als men
de Bovenweg aanduiden wil. De Bovenweg die het Oldeberkoper dorpsgebied doorsnijdt, strekt zich van Langedijke, tot in de Westhoek van
Weststellingwerf uit. Ten zuiden van de Linde, tussen Blesdijke en Noordwolde, treffen we ook een Bovenweg aan. De naam Bovenweg' houdt
verband met de ligging: hij liep over de hoogste delen van de zandrag en lag
dus 'boven' (aan de hoge zijde van) de boerenhuizen.
Aan de noordzijde lag de weg, die 'buiten' de boerderijen liep en die daarom
Buitenweg heette. Deze weg staat ook onder de naam 'Slingeweg bekend.
Deze weg is vrijwel kaarsrecht en heet daarom ook geen Slingerweg; het is
een weg die langs een 'slinge', een moerassig terrein, leidde.
(lees veerder op et volgende blattien)

.

zaoterdag

vn ., jdag

28 29
oktober

weke43

oktober

Poes het bellen an
(wodt zegd as iene mooie kleren an het; Ni/berkoop)

zoos

Aende van de zoemertied

Hervormingsdag (prot.)

zundag

maendag

30 31

oktober

weke 43144

oktober

Schuin over schieve bi/ beppe over de knolleakker
(wodt uut de gek zegd; De Fochtel, Else)

zoos

Langs oolde paeden en wegen in Berkoop (2)
Op oude kaarten, en ook in de Tegenwoordige Staat (1788) wordt met de
namen van de wegen nogal gegoocheld. Op de kaart van Stellingwerf-Oosteinde van Schotanus-Halma (1718) zijn de namen TBovenwech? en
Buytenwecb verwisseld, terwijl in de Atlas van Eekhoif (1849) de Bovenweg is aangegeven met de naam 'Binnenweg'. Hoewel men elders in de
wegdorpen wel eens twee wegen had, die resp. Binnen- en Buitenweg
heetten, is dit in Oldeberkoop niet het geval. Als Binnenweg mogen we hier
het 'Voetpad' beschouwen, dat de boerderijen van het westelijke gedeelte van
het dorp verbond; in het aangrenzende Nijehoitpade loopt dit pad ook door
onder de naam Binnenweg. Ten westen van de dorpskern van Nijeholtpade
heette deze weg tijkweg' of'Heerenweg'. Laatstgenoemde naam vinden we
ook in Oldeberkoop in gebruik; in oude stukken worden de Boven- en
Buitenweg wel resp. 'Boven-Heerenweg' en 'Buiten-Heerenweg' genoemd.
Hetis aannemelijk, datzo'nvoetpad, waaraaninOldeberkoop indenegentiende
eeuw nog vele boerderijen lagen, van zeer oude oorsprong is. In vele gevallen
passende verkavelingsljnen er zich bij aan. In tegenstelling tot de Bovenweg
en de Slingeweg was het Voetpad in de negentiende eeuw nog in eigendom bij
de hoeve, waarin het betreffende gedeelte van het pad lag. De overige wegen
waren dorpseigendom, later gemeente- ofprovinciebezit, waarop nog lange tijd
de gemeenschappelijke onderhoudsplicht rustte. Vaak was een perceel grond,
dat aan de weg grensde, bezwaard met de plicht van onderhoud.
K Bouwer
Uut: Oldeberkoop, onder redactie van IC Bosje en dr J.J. Spa/ir van der
Hoek, F'yskeAkademy.Leeuwarden, 1972, pag. 40-41.

De sterrit
In de stoelefebrieken gong et d'r soms nogal es halfwies an toe. Op een
gegeven ogenblik vreur et dat etkraekte en de Sterrit wedde ankondigd. We
stakken de koppen bij mekere en besleuten om mit te doen. We stapten op
de vaort in Noordwoolde bij et kefé van Broer de Nekker op. Een peer
mannen bleven daor mitien al hangen, mat wij deden de klompen nut en
bunnen oonze hoolties onder.
Nao veul muuite haelden we De Kuunder. Marja, we mossen nog wel dat
hiele stok weeromme. Ik wedde hoe langer hoe muuier en van de vermuuidhied kwam ik riegelmaotig te valen. Dat was me zover lekker, want
zo kon ik dan evenpies uutrusten.
Op een gegeven mement kon ik gewoonweg niet meet Et was valen en
opstaon en omdat we mit de sokken op de schaetsen stormen, hadde ik slim
koelde voeten. Et wedde vanzels de hieltied laeter en et begon al schiemerig te wodden. Mien kammeraoden zochten een lange stok waor ze me
mit naor Noordwoolde zeulden. Thuus weren ze netuurlik ongerust en
bange da'k in een wak reden was.
Et was al mooi donker doe ik doodmu thuus kwam. Ten ding wus ik wel
zeker, an de Sterrit zol ik nooit meer mitdoen.
Een andaenken he'k d'r wel an overholen. Deurdak zo vaeke valen was,
weren de strepies van mien natte mesjesterse broek ofdrokt in mien lange
witte onderbroek en die bin d'r nooit meer uutgaon. Lange hebben we die
nog as andaenken beweerd.
Noordw(oold)iger

Allerheiligen (r.k.)

Allerzielen (r.k.) - N.M. 02.25
Zunne op 07.36, zunne onder 17.09
Daankdag veur gewas en arbeid (prot.)

deensdag

woensdag

1

2

november

weke 44

november

Die is kot van beraod
(nemt vlot een besluut; De Fochtel, Niberkoop)

ZOOS

Aende Ramadan - Sukerfeest

S,

vn jdag

donderdag

3

november

weke 44

november

Af' deur et ies zakken, kof' in beppen kelder terechte
(waeter in sloot of poele; Noordwoolde)

ZOOS

Ni'j pad
Kolkende nevel
Nemt mien aosem en mien locht
Zunne brekt niet deur
Morgen is veer vot
Onzichtber deur de grauwte
Mien pad wodt opslokt
Veurzichtig toch deur
Tied leidet me deur de mist
Stappien veur stappien
Stien van Anne
Uut: Storm in et leven, Stellingwarver Schrieversronte, Berkoop,
2003.(£ 8,00)

Over de netuur, december
In een zaachte winter kan in wegbaarms die riegelmaotig mijd wodden in
december nog et madeliefien in de bluui staon. Et madeliefien het in Nederlaand wel meer as twintig naemen. In et Stellingwarfs bin o.m. de benaemings
koebloempien en schaopebloempien wel bekend. Et is iene van de meent
aorige weidebloempies van et noordelik halfrond.
Tot in de midden van december lat et plaantien op beschutte plakkies, soms
alderdeegst onder de snij, een wit kraegien van straolbloempies om et gele hattien henne zien. Dat gele hattien bestaot nut buisbloempies.
Madeliefies hebben een speciaol plakkien in de jeugdherinnerings van zowat
iederiene. 0k in de religieuze wereld wodde et plaantien koesterd. Zo wodde et
plaantien al ofbeeld op middelieuwse schilderij en as zinnebeeld van Maria.
Et plaantien wet te overleven in de meent kot mi'jde gezons. Nao et mij en gaot
de bluui gewoon deur. As lege rozetplaante is et madelieflènjuust gevulig veur
et te hoge wodden van de vegetaosie deur te min mi'jen. De plaante kan ok niet
tegen een al te zwaore bemesting. Et soorte wodt beschouwd as een kultuurvolger, die veural veurkomt op plakken daor de invloed van de meensken groot
is. In halfnetuurlike gröslanen is et plaantien veul minder te vienen as in voedselriek gröslaand. In de baarms van verhadde wegen die riegelmaotig mijd
wodden, koj de madeliefles vaeker tegen as in de meerstentieds roege baarms
van onverhadde wegen.
Et plaantien heurt bij de zonuumde saemensteldbloemigen. Et bloempien dat
nut straol- en buisbloempies bestaot, reageert as ien inkelde bloeme. Et gaot
dichte bij vochtig weer en naachs. Ok dri'jt et naor de zunne toe.
Et zal jim dudelik wodden wezen dat in baarms daor een protte madehefles
gruuien nog niet an een ni'je vorm van baarmbeheer daon wodt. In baarms die
hooguut twie keer in et jaor mijd wodden is de verscheidenhied van plaanten
stokken groter as in baarms mit een hieleboel madeliefies.
Wiebe Sclzeenstra

zaoterdag

zundag

november

november

Hij braant him niet gauw an koold waeter
(Ii i/ warkt him niet gauw in de nusten; Oosterwoolde)

ZOOS

maendag

deensdag

7

november

weke 45

november

Hi/ het hiel wat in zien braegen
(Ii i/ is slim geleerd, een echte daenker;
Hooltpae en Ni/hooltpae)
2005

Een zunnig humeur straolt waarrnte nut

Weten en zeggen bin twie dingen

Rimpels bin geuties waor af et verleden in beweren

Angst is de moeder van de mislokicing

Et is bij him altjed lochte maone (kael heufd)

Grote bonnen bieten mekere niet
(Optekend deur) Koop Gorte

Ooldejaorsploegen holen in tal van dörpen tredisie hoge
Naormaote de tied verstriekt stiegt de spanning rond ooldjaor in de
Stellingwarven. Mit wat veur stunten kommen de ooldejaorsploegen veur de dag en wat hebben ze veur heur dörpen in
petto.
Jim kennen ze wel; de ooldejaorsploegen die mit de wisseling van et
jaor in tal van dörpen aktiviteiten veur de dörpsbevolking orgeniseren. Et meent bekend bin warschienlik de Vesuviuskiub van Else
en de Geitefok nut Berkoop. Mar in de Stellingwarven bin d'r meer
ooldejaorsploegen en hebben d'r alderdeegst nog meer bestaon.
Zo kent Buil een ooldejaorsploeg, op 'e Oosterstreek bej' de Oolde
Togers, Makkingebet de MOP en De Haule de HOP. Veerder vien ie
de Naachtdraevers in Donkerbroek en de Icornhoenders op 'e Focbtel. In Oosterwoolde hadden ze eerder de Jaorkneupers en
Ni'jberkoop de Hokkelingen. Langedieke kent al jaor en dag de
jeugdclub De Klimop.
Hendrik Betten

Zunne op 07.49, zunne onder 16.57
E.K. 02.57

woensdag

donderdag

9

november

weke 45

november
29
-

Die het altied de braand in 't gat
(is altied haostig; Berkoop, De Hoeve)

Sunte Matten

S,

vn jdag

zaoterdag

III

12

november

weke 45

november
29
-

't Is zo zoer as brem
(Munnike buren)

ZOOS

O'r natk

toÛ)fll es

Crux
(Zuderkruus)
Et Zuderkruus, iederiene het daor wel es over heurd, is iene van de
mooiste sterrebeelden veur heur die naor et zuden gaon. Et Zuderkruus is ok op vlaggen van verschillende lanen te zien. Et opvalende,
heldere sterrebeeld leidde de zeeluden iewenlaanlc, omdat de paol van
et kruus naor de zudelike hemelpool wees. Et was doedertied veur de
zeeluden een navigaosiemiddel.
Crux wodde omtrent 1590 as ofzunderlik sterrebeeld in kaorte brocht,
eerder maekte et diel uut van et sterrebeeld Centaurus. Et Zuderkruus is
ok in et bezit van een peer mooie objekten, zoas de Jewielebox en de
Kolezak. Te kun die beide al deur een kleine tilleskoop bewonderen. De
Jewielebox is iene van de mooiste eupen steernhopen. Hij is klein, mar
fonkelt in iedere kieker en vormt een sieraod an de tropische hemel bij
naacht. De Jewielebox het verscheiden steerns mit variaobele kleuren
in de kern. De Kolezak is een gitzwatte nevel die gien locht deurlat van
steems die daor aachter zitten en is dus slim dichte van meterie. De
Kolezaknevel ligt een betien oostelik van de heldere dubbelsteem
Alpha Crux an de voete van et Zuderkruus.
Jim hoeven liekewel vanaovend niet naor buten te gaon om et Zuderkruus te bekieken, want om die te zien mo&n we weer richting Spanje!
Joop van Lier

maendag

zundag

13 14

november

weke 451,%

november

Hi/ lopt as had hiy een bremze onder de stat
(gaot d'r as een gek vandeur; De Fochtel)
2005

Zunne op 08.01, zunne onder 16.47
V.M. 01.57

deensdag

woensdag

15 16

november

weke46

november

Dat is hael an en breng meer
(wodt zegd af' veul kleren verslieten; Buil)
ZOOS

Limericks
D'r was es een maegien uut Zwolle
Op 'e loop veur een roodbonte bolle
Et duurde lange
Mar bij Koekange
Stopte hij deur de rit van een inolle

Een boertien uut et dörpien Pesse
Dronk daegelih een stok ofzesse
Zien vrouw zee kot
'k Gao bijjow vot
Aanders griep ik ok nog naor deflesse
Koosje

Puzeltien
Op de onderstaonde stippen moen woorden invuld wodden. Naost
de stippen staot de omschrieving van et woord dat vraogd wodt. In
elk volgend woord kommen de letters van et veurige en d'r komt een
ni5en iene bij.
•

mitklinker

• .

voegwoord

• . •

telwoord

• . . .

bep. lichemsdiel
van riet
aachteruutgaon in fin. opzicht
vriezen, sni5en, winters weer

vn jdag

donderdag

17 18

november

weke

november
k 4,10

Zo wies as et schiethuus van Bremen
(slim eigenwies,
Berkoop, De Haule, Ni/berkoop, Steggerde)
ZOOS

zaoterdag

zundag

19 20

november

weke 46

november
29
-

Dat is veur miy een zussien of een bruurtien
(et is mi/ lood om oold iezer et maekt me niks uut; Else)

2005

Wereiddag van de Tillevisie

deensdag

maendag

21 22

november

weke 47

november

As et brij regent, ligt oons bod altied op 'e kop
(as d'rflink geld is, vernemen wi/ d'r nooit wat van;
Makkinge)
2005

Zunne op 08.13, zunne onder 16.38
L.K. 23.11

donderdag

woensdag

23 24

november

wek. 47

november
29
-

Daor stao ik me twie lengten, twie bretten te waachten
(hiel lange; Westhoeke)
2005

.

vn , j. dag

zaoterdag

25

26

november

november
(i3

k

Hiy is goed van de breuk sneden
(ze hebben him goed te pakken had, weerommepakt;
De Fochtel, Oosterwoolde)
ZOOS

Eerste Adventszundag

zundag

maendag

27 28

november

weke 47148

november

(40
Et is zo bros as brij
(Munnikeburen)

zoos

3L10

Vesuviuskiub wil now en dan flink tekeer gaon
De Vesuviuskhib wodde begin jannewaori 1965 opricht. De naeme
Vesuvius verwiest naor de bekende vulkaan in Italie. Net as die vulkaan wilde ooldejaorsploeg van Else ok wezen. Now en dan es flink
tekeer gaon. De meensken aachter Vesuvius willen op een goeie
meniere de andacht vestigen op dingen die op de ien of aandere
wieze mit Else te maeken hebben. En mit et evenpies 'lienen' van
aandermaans spullen het de klub een roemriek verleden opbouwd.
De mannen uut Else hebben daorom op dit gebied een naeme hoog te
holen.
Elk jaor bin de verwaachtings dan ok groot as ze weer veur et neudige spektaokel zorgen zullen. De vulkanische uutbasting vint zien
ontlaeding in de naacht van oold op ni!j, vaeke in etplaetselike kefé.
Et kestuum van de leden van de Vesuviusklub is herkenber. De mannen dregen rooie sweaters mit daorover henne zwatte
bodywaarmers mit in 't rood 'Vesuviusklub' op de aachterkaante. In
heur rooie vlagge hebben ze een bolle staon, een teken van
vruchtberhied.
Hendrik Betten

Et lochien in et lebenheer
Een oold voiksverhaeitien van De Fochtel dat indertied optekend is hij Roelf
Buit (1905-1996). De heer Buit was jaoreniaank infermaant veur et Stellingwarfs woordeboelc
D'r was bij oons een stroke heideveld en bos en dat hiette van 'tlebenheer. Wij gongen daor nogal vaeke langes, want een bruur van mij woonde an de aandere kaante
in zoen oolde Saksische boerderi'je. As wij daor naor toe wollen, dan gongen wij
daor altied langes, want daor was van oolds nog een pad. Vroeger was die weg hier
veur ok niet, mat die leup hier aachter langes. Daor haj' de Schaopedrift, en daor
even veerder aachteruut woonde dan mien bruut. Daor veuran in de bos was ok een
dobbe. Daor haelden ze wel waeter nut om te waslcen, en ja, ik geleuf ok dat ze 't wel
bniukten veur schaopewasken. Een schaopewaskersdobbe. Daor het nog een boerderije staon, daor wij boer weren, en daor vot aachter ston een oolde boerderi'je die
otbreuken is. Die dobbe was vlak naost heur en dan gongen ze even dwasover, een
aentien de bos in, en daor haelden ze 't waswaeter.
Et zal in de twintiger jaoren west hebben dat we daor veur in de bos wel es een
lochien zaggen. Dan zeden ze vaeke tegen mi'j, awwe weer in huus kwammen
aachter nut de stal: 'Now, dat lochien is d'r ok weer.' Oonze oolden en mien zusters
en bruurs hadden dat dan weer zien as ze aovens in schiemerdonker in huus zatten.
As we in huus zatten keken we deur 't glas zo op dat stokkien bos an. En dan zaggen
we dat lochien. Ik geleuf dat et een stilstaond lochien was. Mar as we dan goed
kieken zollen, dan was 't vot! Dat nuumden ze dan veurteenderi'je. Dat lochien
veurspelde dan: daor komt mittertied wat. En now hebben ze daor in de oorlog
kaampen hennezet. Arbeidskaarnpen en A.D.-kaampen. En now aachterof, ja now
daenken we vanzels dat et dat west het mit dat lochien, mar dat weten we niet zeker.
Dat daenken we now mar. Dat zol de betekenis dr van west hebben kund.

Zunne op 08.24, zunne onder 16.32

woensdag

deensdag

29

november

weke 48

november

(iD
Aachter et breiden broekien kroepen
(op bedde gaon; Makkinge, Wolvege)
2005

Wereld Aids Dag
N.M. 16.01

donderdag

vn.,jdag

11

2

december

weke 48

(i3

december
29
-

Ie kun ok niet langer ontholen
as tussen de eerpels en de brij
(hiel kot; Buil)
ZOOS

Uut et Stefflngwarfs Woordeboek
Eerder in et jaor konnen jim een tal aorige uutdrokkings lezen daor ien of
meerdere dieren in veurkommen. Op dit blattien gaon we daor nog even
veerdermit!
'tHuj opende koe dood (uut de gek zegd"as d'r wat op is; Buil)
De kiepen krabben aachteruut (et gaot minder mit et bedrief, opbrengst,
oogst; Steggerde)
't Hontien bij 't hok/den laaten (de karke in de midden laoten; De Hoeve,
Steggerde)
Een katte lust graeg vis, marhij wild'r gien pote om nat hebben (die persoon
wil alles wel hebben, mar dr niks veur doen; Buil)
Af knienen hebben hef' ok keutels (bij alle goeie dingen hef ok vervelende
bijkomstigheden; Berkoop, De Blesse, Makkinge, Ni'jtriene, Peperge,
Spange)
Van aachteren kiek ie een koe in de kont (et is makkelik om aachterof kommentaor te geven; Makkinge, Ni'jhooltpae)
Daar schiet ie mien kiepen de haene d'r uut (zo is et percies, net waj' zeggen;
Ni'jhooltpae)
Een hond wil wel esprezen wodden, laat staan een meenske (Ni'jberkoop)
Hij zit gauw op 'tpeerd (is gauw kwaod; Makkinge)
As katten moezen, mauwen ze niet (as mit naeme kleine kiender wat lekkers
kriegen, heur ie ze niet; Buil)
De haeze dikk' in 't haar is veurde strenge winter klaar (Ni'jhooltpae)
De haene van de mik en de kiepen van de leg (alles mekt in et honderd; Else)
Veur een haeze en een slakke is et op dezelde dag nijjaor (haostig wezen
levert zelden wat op; Munnikeburen)

In Buil begint et ni'je jaor mit geweerschotten
Pas as kastelein Hendrik van Riesen eertieds zien jachtgeweer ofscheut,
begon et ni'jejaor in Buil echt Tegen twaelf ure gong de deure van et kefé
van Van Riesen, midden in Buil, eupen. Een man mit een jachtgeweer
kwam dan naorbuten. Die veurdeure bleef eupen, want per estafette mos de
eerste slag van twaelf ure vanuut de huuskaemer, deur de gelagkaemer
henne naor de man mit et geweer buten brocht wodden. En as Van Riesen
dan scheut, begon mitien de klokke te Inden. Et ni'jejaor in Buil was inzet.
Geitefok is de gangmaeker van de orgeniseerde ooklejaorsvicring
Kiek as de geite bij de karke, heurt de Geitefok sundjaor en dag in et dörpsbeeld van Berkoop. De Geitefok wodde opricht in 1945 en brengt iedere
jaorwisseling wel wat biezunders. Mar dat wet iederiene zo staorigan wel!
De ooldejaorsploeg is de gangmaeker van de orgeniseerde ooldejaorsviering en het as veurbeeld diend veur veul aandere ooldejaorsploegen. Kiek
as Else hebben de mannen van disse klub ok een eigen out-fit: een zwat
boerepettien, een blauwe kiele, een rooie buusdoek en klompen.
De Geitefok is beroemd om zien stunten die altied positief en aktueel binnen. Vaeke kommen de mannen mit een stunt die d'r wezen mag, meerstal
op de driehoek bij de geite midden in et dörp. En de meensken praoten d'r
vaeks nog lange over nao...
Hendrik Benen

zundag

zaoterdag

3

december

weke 48

december

4f
An de belle trekken
(goelen; Oosterwoolde)

2005

Sunderklaosaovend

maendag

december

deensdag

l
e

weke 49

december

Ik kan mien brood hier wel verdienen, mar et beleg niet
(ik verdien krek genoeg om van rond te kommen,
Nitriene)
2005

Uutzicht
Et uutzicht is onveraanderlik:
de huzen in et winterlocht,
de koele bomen in de bos,
ei grös nog altied wit beriept.
In mien huus zweeftje locht.
As een laete meitiedsvlinder
dwarrelt et de deure uut
en vrôst dood in de koolde.
Dan vaalt de eerste snij
die alle sporen votinoffelt.
As waj' hier eins nooit west,
haj' zuver nooit bestaan.
Mar as de kooide, witte dood
smulten zal van et verlangst,
za'kje loclit weer vernemen,
zal et uutzicht veraanderen.
Johan Veenstra
Meer gedichten van Johan Veenstra bin o.e. te lezen in: Winterlaand, Stellingwarver Scbxieversronte, Berkoop, 2001. (€6,75)

Volop eier
Doe we in de stoelefebriek warkten, haelden we nog al es wat streken uut.
De baos en de vrouw hadden aachter et huus een mooi lopien itt kiepen die
best an de leg weren. Temeensen, dat weren ze op zaoterdag en zundag.
Deur de weke haelde mien jongste breur de eier stiekem uut en leut ze
bakken deur de moeke van een kammeraod. Zo hadden we tussen de middag as we overbleven toch nog wat lekkers tussen et brood. De baos en de
vrouw vunnen et vanzels wel wat vremd dat de kiepen alliend op zaoterdag
en zundag eier legden...
Ni'jjaorwinnen
Ni'jjaorwinnen was in die tied hiel gebrukelik. Et was vaeke niet alliend
bedoeld om de meensken een gelokkig ni'jjaor te weensken, mar et brocht
ok een betien geld op. Aj' langs de femilie en bekenden gongen, dan kreeg
ie vaeke wat geld en dat kwam soms mit al die aarmoede goed van pas.
Om zovule meugelik geld op te haelen, leupen mienjonste breur en ikke
oons de bienen uut de kont. We leupen soms wel tot an Steggerde. Vaeke
haelden we wel vuuftig cent op en dat was nogal wat. Now weren we dat
lopen wel wend, want as d'r bij oons thuus weer een kleine geboren was en dat gebeurde nog al es - dan mossen we de femilie bij langes om dat te
vertellen. Dat speerde de kosten van kaorties of een adverteensie uut.
Noordw(oold)iger

Preenses Catharina-Amalia
Zunne op 08.33, zunne onder 16.28

E.K. 10.36

woensdag

donderdag

7

december

weke 49

december
29
-

Hij lopt d'r mar bellerig bij
(niet netties; Blesdieke)
2005

Dag van de rechten van de meenske
.,

vn jdag

zaoterdag

9 10

december

weke 49

december

Bakkeran wezen
(failliet wezen; Nijhooltpae, Noordwoolde)
2005

Dagsiutlug
kiek
an et aende
van elke dag
evenpies overje schoolder
kiek
evenpies aachteromme
envraog inje hatte:
was et goed
wa'k vandaege
daon heb?
zegd heb?
morgen weer zo?
of lichtkaans toch aanders?
Jan Veldhuizen

De Jaorkneupers in Oosterwoolde
Een groepienjongeren uut Oosterwoolde stak in 1971 de koppen bij
mekeer. Et risseltaot daorvan was de oprichting van de ooldejaorsploeg De Jaorkneupers. De verieninge dreef veur et grootste pat op
leden van de Jongerein. Et middelpunt van de aktiviteiten op ooldejaoraovend was vaeke et plein bij et gemientehuus in Oosterwoolde.
Dat plein kreeg doe de naeme ¶Keuper-drok-draank-schrieversplein'. Een dikke balstien mit die naeme d'r op ligt d'r vandaege-dedag nog. Iederjaor wodde ok een Oosterwooldiger veur zien of heur
grote inzet argens veur in et zunnegien zet en kreeg een oorkonde en
'De Grote Kneup'.
De ooldejaorsploeg hadde jammer genoeg bij heur aktiviteiten
nogal es wat last van rondvliegend vuurwark. Daornaost was d'r op
den duur gien mankracht genoeg meer en was d'r ok te min mitwarking uut de bevolking. Tienjaor nao de oprichting bul de ooldejaorsploeg op te bestaon.
Hendrik Benen

zundag

maendag

11 12

december

weke 49/50

december

Mit de schinker en de bakke hek, dan bi9' nek
(Buil)
ZOOS

Zunne op 08.41, zunne onder 16.27

woensdag

deensdag

13 14

december

weke 50

december

Honger is de beste saus
(dot et eten lekker smaeken; Noordwoolde)
ZOOS

Et onderstaonde volksverhaeltien komt uut De Ovend van feberwaori 1976 (jg. 4, nr 1) en wodde verteld deur de heer Menger uut
Nijhooltpae, mar van vroeger van De Miente.
De hekse van Berkoop
Wij haddenbi'j oonsveurjaorenterogge, datwasinmienjongesjaoren,
daor bij Berkoop een meule, en daor aachter die meule uut daor
woonde een oolde vrouw. Die had twie jongen bij heur. En die vrouw
dat was wat een nuveren iene. Daor gong in de volksmond altied etverhael van dat die heksen kon. D'r wodde wel verteld dat ze heur
veraanderen kon in een zwatte katte. Marja, de meersten gooiden dat
an de kaant. Mar d'rwoonde okeenvrouwbij in de buurt die zeetegen
heurzeune, doe ze aovens evenbutenwesthadde: 'Daorleup een dikke
zwatte katte bij oons in de schure en die he'k een slag verkocht, mar die
wasnietbestraek, martochwel zo dathi'j raosde. Ennowweetiketniet,
mank dochte, dat konwel es een toverhekse westhebben.' En doe aandere daegs doe zee ze tegen heur zeune: 'Now he'kje dat gisteraovend
verteld, man now bliekt dat ok wel waorte wezen, want die vrouw, die
wij dan dochten dat et een hekse was, die lopt now mit een doek om 't
heufd, dus ik heb ze wel een tik geven donkt mij zo.'
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V.M. 17.15
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donderdag

15 16
december

weke 50
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*3
D'r mit de stat in de bessem vandeur gaon
(d'r hadde vandeur gaon; verspreid)
2005

zaoterdag

zundag

17 18
december

weke 50

december

*3
Die likt d'r ommetoe as de katte om de hiete bri/
(blfl d'r om henne drien; Buil)
ZOOS

Karaat
Ie moe'n et karaat, et zaotien van de Johannesbroodboom, niet verwisselen mit et karaat nut de gooidsineedkeunst. Bij goold is karaat
gien gewichtsienhied, mar het et betrekking op et gehalte.
Zilver goold is 24 karaats. Mit 14 karaats goold wodt bedoeld, dat
veertien van de vierentwintig dielen van et metaolmingsel bestaot
nut ziiver goold. De rest bestaot uut keuper, nikkel of zilver of een
legering daorvan. Et wodt bij et goold daon om meer weerstaand te
geven an slietaosie.
We nemen now even een gooiden ring as veurbeeld om zien te laoten
hoe angeven wodt hoevule zuver goold d'r in zoe'n ring te vienen is.
In een gooiden ring ziej' meerstal 585 in een klein ekkeiblattien staon.
Datwilzeggendat d'r 58,5 percentzuvergoold in dieringzit; etgaotdan
om een 14 karaats ring. Soms ziej' in een klein ruutachtig petroon 75
staon en dat hoolt in dat d'r 75 percent zuver gooldin die ring zit Et gaot
dan om een 1 8karaats gooiden ring. D'rbin ok goolden ringen mit daorin
angeven 333. Et gaot dan om een gooldgehalte van 33,3 percent zuver
goold. Zo&n ring kuj' aenlik haost gien gooiden ring meer numen.
Alle gooiden sieraoden die deur de keurkaemer keurd binnen, bin
veurzien van een mark en karaatsanduding.
Joop van Lier

Puzeltien
Aj' de goeie woorden die in de omschrieving vraogd wodden op de
stippen en strepies invullen, ontstaot op de strepies, van boven naor
beneden, nog een woord. Alle op te lossen woorden, et iene misschien wat meer as et aandere, hebben mit dat woord te maeken.
periode
telwoord
diel van dedag
telwoord
verlochtingsapperaot
• diei van dedag
• - ......tied tassen locht en donker
jaorgetiede
•
• voedingtotjenemen
• doen boeren twie keer op een dag
de tied dat de zunne onder is
• -

deensdag

maendag

19
december

weke 51

december

03
De oolde wieven bin an 't beddeverstrooien
(wodt zegd as et een betien sni/t;
Niberkoop, Nihooltpae)
ZOOS

Begin van de winter 19.35 M.E.T.
Zunne op 08.46, zunne onder 16.29

woensdag

donderdag

21 22
december

weke 51

december

Alle beties helpen, zee de duvel,
en hi7 smeet een luus in de hel
(Wolvege)
2005

Twie riempies en een lietien
Op een husiesdeure koj' in vroeger tieden dit riempien wel es
tegenkommen:
Wie hier komt te kakken
en 't wil niet zakken
die moet mar drokken
dan zal 't wel lokken
Een eer riempien is:
Bunem deunem dip
eerpelties mit slip
eerpelties mit zoolt
wat bin die eerpelties groot
Op bruiloften en fesies zongen de meensken vroeger zo tegen 't
aende:
Dit is now en dit is now
en dit is now veur 't laeste
't Oolde wuuf het 't gat verbraand
en dat komt van de teste
Uut: De Ovend,jaorg. 3, nr. 1,feberwaori 1975, blz. 15

Langs oolde paeden en wegen
Et Klaos Snieders Pattien of et Sniederslaentien in Nijhooltpae (1)
Et Klaos Snieders Pattien hadde vroeger in Nihooltpae nogal een
grote betekenis. Et pattien wodde een protte gebruuk van maekt, et
was een soort van verbiening mit de Boverweg. De Boverweg was in
die daegen nog een zaandpad mit een fietspattien d'r naost. Vandaege-de-dag is et de Stellingenweg.
An et Klaos Snieders Pattien woonde indertied alliend de femilie
Klaos Snieder. Et pattien hadde gieniene recht langes, behalven dan
de Snieders, die hadden recht naor de Boverweg. Naost et pattien
laggen vier kaampies laand, van verschillende eigeners, en die mossen toch allegere bij heur stokkien laand kommen kunnen, dat die
maekten ok gebruuk van et pattien.
Et Klaos Snieders Pattien of et Sniederslaentien, beide naemen wo'n
bmukt, lag ten oosten van Folkert Heida (op de hoogte). Hiel
vroeger stonnen d'r twie huzen an. Jene staot d'r al lange niet meer,
en et Sniedershuus is weinig meer van te zien; grote bomen en
struken bedekken et oolde huus.
0k de femilie Hoomstra (waor now de femilie Steenbeek woont)
hadde een pattien tussen de kaampies deur en maekte gebruuk van et
Sniederslaentien. Heur recht was liekewel aenlik bij bakker Pen
langs, mar och, alles kon doe nog inNi5hooltpae.
(lees veerder op et volgende biattien)

L.K. 20.36
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december

weke 51
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D'r bin wel bakken,
die kuj' niet onder de kastboom vertellen!
(Nitriene)
ZOOS

Eerste Kastdag

Twiede Kastdag

zundag

maendag

25 26

december

,k,51/52

december

4/
Die iop zo steil, as hadde hiy een bessem deurslikt
(Ni/hooltpae)
ZOOS

Langs oolde paeden en wegen
EtKlaos Snieders Pattien of ei Sniederslaentien in Nijhooltpae (2)
Et pad hadde ansluting mit de Boverweg en daor stonnen doe op dat
plak zes huzen, nog eerder weren et d'r liekewel nog meet lederiene
die bij die huzen wezen mos, maekte ok gebruuk van et Sniederslaentien, zoas de winkelman, de bakker, de femilie, mar veural de
schoelekiender, want et was de kotste weg naor de schoele. Langs
een omweg koj' daore ok kommen, mat dan mos ie bij de karke
langs. Et gebeurde trouwens wel es dat oolde Wubbegien, de vrouw
van oolde Klaos Snieder, uutschullen wodde deur de schoelekiender. Zij zette dan een hekke dwas over et pad, zodat de kiender
d'r niet langes konnen. Ze gongen dan mat langs et laentien van Jan
van Ruzen om bij de schoele te kommen. Bij ien van de huzen an de
Boverweg lopt now nog een zaandpad naor de Lende toe, waor as
now nog et huus van de sluuswaachter staot.
Et Sniederslaentien was mat een smal pattien. D'r is vandaege-dedag niks meer van weeromme te vienen, et is hielemaole
dichtegrunid.
Koop Gorte

lint et Stellingwarfs Woordeboek
Af bij et woord bok kieken in et Stellingwarfs Woordeboek, dan het dat
woord nogal wat betekenissen. Van 'mannelijke geit' tot 'lompe en/of norse
en/of tirannieke kerel'; tot geruststelling van die 'kerels' staot d'r initien
aachter 'ook wel van een vrouw gezegd'. En van een 'bep. gymnastiektoestel` tot een 'zaagbok' of 'hijswerktuig'. Mat we keken vanzels veural naor
de prachtige uutdrokkings en zochten d'r een tal veurjim uut. Jim kennen,
of bruken, d'r vast wel goenend van! Daor gaon we:
Aj' van de bok dromen, dan kriej' d'r van langes (Berkoop, De Fochtel,
Oolde- en Ni'jlaemer) en aj' in Hooltpae iene van de bok dromen doen dan
neem ie ze te vieter. As iene et goed maekt zeggen ze in Blesdieke en De
FochtelAlles kits en de bok vet Hij ment een dure bok naor huus zeggen ze
in Ni'jhooltpae as iene een boel (starke) draank op het en as iene in Blesdieke, De Fochtel of Else een borrel op het dan het hij de bokan 't touw. Ik
zie d'r een bok van springen zeggen ze in Steggerde as ze daenken dat et
vast mis lopt. En in Munnikeburen sturen ze iene niet van et kassien naor de
mure mat van de bok naor de geit As iene een beste blunder maekt dan
zeggen ze in Berkoop en Ni'jhooltpae Hij het de bok reden. In Ni'jberkoop
is iene krek een bok op een hakselmesiene as hij reer of ongelokkig op de
fiets zit. Jene in Buil mit een geweldig min zin is net een bok op een haeverkiste. Veerderkuj' zo koold as een bokwezen, een onverschillige bok of
een lompe bok Da's allegere niet zo mooi, dat lao'we et blattien mat een
betien aorig ofsluten. En een sikkepittien ondeugend. Want wat zeggen ze
in De Blesse en Peperge wel van een bok as die 'ter dekking staot'? De bok
is groot en stork en dot mit vreugd zien wark!

Zunne op 08.48, zunne onder 16.34
Onneuzele Kiender (r.k.)
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Zuken om wark en bidden God daj't niet kriegen kunnen
(zuken om wark, mar hopen daf' niks vienen;
Ni/berkoop)

zoos

donderdag

vn jdag

29 30

december

december
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-

Een minne bieder is altied beter as een minne betaeler
(Oosterwoolde)

ZOOS

Ooldejaorsaovend
N.M. 04.12

Ni'jjaorsdag
Dag van de Vrede
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weke 52
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Schient de zunne mit ni/jaor slim helder en klaor,
dan zal 't wodden een goed biejaor
(Berkoop)
—2QOO6

Een goed en gezond 2006!
Dat weensken we jim vanzels allegere toe! Wij hopen dat jim een
bulte plezier had hebben van oonze Stellingwarver Spreukekelinder.
Misschien hebben jim de nije al weer an de mure hangen, die staot
ok now weer stiefvol aorige spreukies, gezegden, verhaelties,
gedichies en gao mar deur.
We sluten disse kelinder of mit een lvensles veur iederiene van Jan
Oosterhof sr:
As we allemaole warken mit mekere en veur mekere
om te kommen tot mekere

As iederiene wezen zol zoas ik wezen mos,
wat zol oonze wereld d'r dan vredig en mooi untzien

