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een stok of wat jongen (m/v) van de legere schoele die van ‘t zoemer as 
heufdpersonen in een film “Et schoelepad” mitdoen willen. 

 
De ienige veurweerde - buten de leeftied - is daj’ netties Stellingwarfs praoten kunnen. 

Opgeven: info@stellingwerfs-eigen.nl 
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Rond disse tied bin d’r hier in de Stellingwarven op zien meenst drie raoden van groot 
belang: de Raod van elf, de Gemienteraod en een Goeie raod. De Raod van elf het et meerste 
wark nao et laeste weekaende krek weer aachter de rogge en veur de Gemienteraod wodt et de 
kommende daegen nog slim spannend. De Goeie raod komt disse maond van oons want nao 
d’ r een peer ure 'in de hangmatte' mit ommetiesd te hebben hangen wi'j disse keer oons stem-
advies 'An de liende'. 

 
Een protte schaopen raeken de ankem weken in de kraom en we zaggen de eerste kivieten 

ok al weer op ‘e greide. As de boeren now vlogge even wat roege dong over ’ t laand stri’ jen 
en as de koolde van de laetste daegen vottrekt dan kan rond de vuuftiende meert et eerste 
goolden eigien wel weer vunnen wodden. Dat et eerste ‘ljipai’  uut de Stellingwarven komt het 
niet zoe’ n grote kaans neffens oonze statistieken.  

 
Awwe et dan toch over statistieken hebben dan bliekt uut de statistieken van oonze web-

stee dat as d’ r iene op oonze webstee langes komt en die komt van een Friese i-dagboekien-
schriever (weblogger), dat ze dan meerstal van de weblog http://wiekedehaan.web-log.nl/log/ 
kommen. Die hewwe dan ok een bloempien beloofd mar ze hadde liever een deuze sukelao, 
zee ze. Et kan even duren mar die het ze van oons tegoed. 

 
Op oonze vertaeling van de Winterreize kregen we een stokmennig opmarkings van et iene 

uterste in ’ t aandere. Van een florakenner (HJ) uut Stellingwarf: “Et vuult niet goed an, mar ik 
weet eins ok niet wat d’ r aanders moet.” tot an “Wat goed, hee. Wie het jim daor bi’ j hulpen?” 
van een oold-Stellingwarfse (HdJ) die al zoe’ n dattig jaor in Duutslaand woont. We gaon d’ r 
dan ok mar stiekem wat mit deur. Nao et Welterusten �*XWH� 1DFKW� in de veurige An de 
liende, now disse keer twie stokken: Et weervaantien �'LH�:HWWHUIDKQH� en Bevreuren traonen 
�*HIURUHQH�7UlQHQ�. We stellen alle kommentaor - ok op disse riegel - vanzels slim op pries. 

 
 
D’ r is in dit blad dan ok weer van alles te beleven. We weensken jim dan ok mar weer een 

protte wille bi’ j et deurpluzen van disse ‘An de liende’ … 
 
 
Mit een vrundelike groet van, 
Stichting Stellingwerfs Eigen 
Frank en Piet 
 
 
 
 
 
 
 
PS 
Wi’ j holen niet zo van grappies ;-) dat veur et nommer van 1 april kuj’  dan ok gewoon wark insturen 
want de volgende An de liende vaalt op die dag DV weer gewoon in je aemelbusse. Een weke van 
teveuren kriej’  nog even een anvieteringsberichien. 



$JHQGD 
 
Op ��PHHUW vertelt Theunis Jaap Kastelein in ’ t Anker van Else over HW�ULHNH�YHULHQLJLQJV��
HQ�G|USVOHYHQ�YDQ�(OVH. 
 
Op ��PHHUW is om 19:30 ure bi’ j radio RWC in Noordwoolde veur de 250ste keer et +ROODDQV�
$OOHUOHL. 
 
Op ��PHHUW hoolt de baptistengemiente Immanuel in Haulerwiek een PDQQH�DRYHQG. Disse 
aovend wodt belegd veur mannen die meer van de Biebel weten willen en staot onder leiding 
van ds. Anne (we gaan er samen voor) Nijburg uut Dalfsen. 
 
Op ��PHHUW om 13:00 ure hoolt It Fryske Gea een H[FXUVLH�URQG�GH�6FKDRSH(waskers)GREEH 
bi’ j Else. Tot ��PHHUW kuj’  je opgeven op et kantoor van It Gea, till. 0512-381448. 
 
Op ��PHHUW hoolt de historische verieninge van Makkinge heur MDRUYHUJHHUGHULQJ in de 
kantine van et dörpshuus. Drekt nao de vergeerdering geft Kerst Huisman een lezing mit 
dia’ s. Niet-leden van de verieninge betaelen 2,50 euro intree. 
 
Op ��PHHUW geft da. Erica Plomp uut Makkinge kursussen  
·2S�]RHN�QDDU�KHW�JHKHLP·��Een kennismaeken mit et kristendom mit o.e. disse punten: 
1 de ker k; bouwst ij l en f unct ies. 
2 Chr ist elij ke nor men en waar den.  
3 Bij bel; indelingen wer eldbeeld. 
4 Geloof sleer  en ker kelij k j aar . 
5 Godser var ing en Onze Vader .   
Et lesboek en de warkblaeden gellen ¼�������
 
Op ��PHHUW bin de verkiezings veur leden van de *HPLHQWHUDRG (zie veerderop oons 
stemadvies). 
 
Op ��PHHUW is ’ t Internationaole vrouwedag. Zie ok veerderop bi’ j Passeberichten. 
 
Op ���HQ����PHHUW (en 6 april) geft da. Erica Plomp uut Makkinge kursussen ·+HW�
+HEUHHXZVH�DOIDEHW·�‘Elke let t er  t elt  en ver t egenwoor digt  een eigen wer eld. Het  
ont dekken van die myst ieke bet ekenis geef t  handvat en om t huis ver der  aan t e wer ken.’ 
 
9HXU�PHHU�LQIHUPDRVLH�RYHU�GH�YHUVFKLOOHQGH�DJHQGDSXQWHQ�YDQ�GRPHQHH�(ULFD�3ORPS��HQ�RSJHYHQ���
WLOOHIRRQ��������������RI�HHQ�DHPHO�QDRU�GH�SDVWRULMH#KHWQHW�QO��
 
Op ���PHHUW wodt de 6WHOOLQJZDUI�&DQWDWH opvoerd in de RK karke van Et Vene. De 
Stellingwarf Cantate is een jaor of wat leden maekt deur Johan Veenstra en Jan Brens. 
Kaorten bin veur 5,00 euro et stok in de veurverkope te bezetten, o.e. bi’ j de Schrieversronte. 
 
���0HHUW is d’ r in de grote zael van drafbaene Lindetrek een optreden van et shantykoor 
Wolvege, et Mannekoor Wolvege en et Popkoor Wolvege onder et motto 
:ROYHJH�]LQJW
. 
 
Op zaoterdag ���DSULO is et µ:RXGNODQN�IHVWLYDO¶ in Sporthal ‘De Duker’  te Noordwoolde. 
Kaorten bin in de veurverkoop. Let ok op de adverteensies in ‘Aanpakken’  en affiches. 



 
Op ���PHLH wodt in Grand Rapids (Amerike) veur de vuuftigste keer een )ULHVH�
�NDUNH�GLHQVW holen.  
”  In 'With the Baggage of the Fatherland' �GLVVHUWDWLH�YDQ�$QQHPLHNH�*DOHPD��*URQLQJHQ������ staat een groep 
van bijna 10.000 landverhuizers centraal, die in de periode 1880-1914 uit de noordelijke kleistreek van Friesland 
vertrok. De Friezen in steden als Chicago, Paterson en Grand Rapids, vonden werk in de zijde- en 
meubelindustrie, meestal als fabrieksarbeiders.”  
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Wat lig ie daor toch mooi te wezen 
naost mi’j, op je bloemekussen 
 
Hoe moet dat straks 
hoe za’k mi’j redden 
‘kan niet zonder jow 
 
‘Kan niet slaopen 
‘k moet de hieltied naor je kieken 
daenken an wat west het en 
meer nog an wat kommen gaot 
 
Blief asjeblief bi'j mi'j 
geleuf niet wat de dokter zee 
of toch, mar lao’ we vechten 
en wees dan iene van de tiene  
die et boven verwaachting reddet 
 
Lig daor now mar mooi te wezen 
naost mi'j op je bloemekussen 
et komt goed, ik vuul et 
tegere zuwwe 't redden 
 
Je buterkaante is niet zo van belang 
je binnerste dat blift geliek 
ok nao die zwaore daegen 
 
Lao'me naor je kieken 
nog een hiel ni'j leven laank 
 
SE�
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Op de valreep van januari komt in het 
nieuws dat bepaalde gelegenheden in 
Oosterwolde erg slecht met een rolstoel te 
bereiken zijn. Het gaat hier vooral om oude 
gebouwen. Nieuwe gebouwen zijn wel 
aangepast aan minder valide mensen. 
 
De burgemeester van de gemeente 
Heerenveen vindt het belangrijker om 
kleuters voor te lezen dan naar een 
verjaardag van een honderd jarige te gaan. 
De loco-burgemeester komt en die 
beargumenteert dit dat er jaarlijks wel 
geteld acht! mensen in de gemeente 
honderd worden en dat de burgemeester 
het te druk heeft om die mensen allemaal 
te bezoeken. Flapdrol van een 
burgemeester. 
 
Digitale stress. Dit is een nieuwe ziekte. 
Niet meer tegen de enorme digitale 
informatievoorziening kunnen. Dag en 
nacht bereikbaar zijn met een gsm en slaaf 
zijn van internet zoals e-mailen. Er zijn en 
blijven nog steeds mensen die één héél 
belangrijke knop maar niet kunnen vinden: 
De uit-knop van apparaten! Vooral de 
reclame praat je aan dat je altijd en overal 
bereikbaar moet zijn en dat is vanzelf grote 
onzin. Ik ben nog van een generatie dat we 
vroeger weken lang zonder enig contact 
met thuis op vakantie waren. Dat ging 
prima zonder gsm. Mooier nog we misten 
zoiets helemaal niet, omdat het nog 
helemaal niet bestond.  
 
Nog zoiets waar je de broek van afzakt. 
Iemand heeft een boete gekregen voor het 
deponeren van een plastic zak in een 
openbare afvalbak, omdat je geen plastic in 
zo’ n bak mag gooien, vanwege het milieu 
oogpunt. Diegene had die plastic zak mee 
naar huis moeten nemen en daar in de 
daarvoor bestemde afvalbak moeten 
gooien. Nu vraag ik je, waar zijn we met 
z’ n allen mee bezig? Dit staat dus helemaal 
haaks op de campagne om nergens geen 
afval te laten slingeren. Op het laten 

slingeren van afval staat een boete. Laat je 
geen afval slingeren en gooi je het keurig 
in een afvalbak, krijg je óók een boete. De 
desbetreffende wethouder moet zich diep 
en diep schamen. Als tegen argument 
vertelde hij dat mevrouw maar de halve 
waarheid aan de media heeft verteld. Ze 
zou een erg klein zakje met “ huisafval”  in 
de afvalbak gedaan hebben. Er zijn mensen 
die in de natuur hun huisafval dumpen en 
die mensen pakken ze nooit. Dan stopt 
iemand een piepklein zakje met huisvuil in 
een afvalbak en wordt meteen gezien als 
een gigantische huisvuildumpster die de 
natuur bevuild met zakken en zakken 
huisafval. 
 
Alles wordt tegenwoordig gegooid op hèt 
milieu. Dit is dan ook aan het doorschieten. 
“ Denk aan het milieu” , maar denkt het 
milieu ook aan onze beurs? Wij maar 
betalen en betalen namens het milieu. 
Afvalstoffenheffing zus; rioolrechten zo en 
kijk maar eens wat er op een 
energierekening aan heffingen staat. 
Allemaal namens het milieu. 
 
Deze maand mogen we weer stemmen 
voor de gemeenteraad. Iedere keer moeten 
de politici weer meer inboeten op 
geloofwaardigheid. Bijna elke potentiële 
gegadigde belooft de kiezer gouden 
bergen. Er worden beloftes gedaan die niet 
waar gemaakt worden wanneer ze eenmaal 
gekozen zijn. Eigenlijk wel een vreemde 
gang van zaken. Politici mogen liegen en 
bedriegen en worden daarop - bijna - nooit 
aangesproken. Politici: “ Zo is het niet 
bedoeld; zo is het niet gezegd” . Maar als jij 
als burger iets belooft of zegt moet je je 
daar aan houden en doe je dat niet, hangt er 
ook nog een fikse boete boven je hoofd. 
Maar dat geldt schijnbaar niet voor politici. 
Die staan onder en boven de wet. 
 
Tjonge tjonge wat een heisa om een paar 
spotprentjes. Na enig speurwerk op 
internet heb ik ze dan eindelijk zelf gezien. 



Het schijnt in Denemarken allang gebroeid 
te hebben en nu worden deze spotprentjes 
aangegrepen als druppel die de emmer doet 
overlopen. Op de Belgische televisie 
betuigt men sympathie bij de Deense 
ambassade. Een woordvoerder spreekt 
duidelijke taal. Wij respecteren iedere 
geloofsovertuiging. Maar als dit in 
sommige ogen van moslims niet goed 
genoeg is, wil ik ze verzoeken naar het 
land waar ze vandaan komen te vertrekken. 
De grens van tolerantie is bereikt. 
Nu schijnt het, dat er maar een paar 
moslim intellectuelen zijn die de zaak 
enorm aan het ophitsen is. Het merendeel 
van de moslim bevolking is analfabeet en 
zijn daarom makkelijk te beinvloeden. 
In de L.C. van 20 februari 2006 staat een 
artikel met de tekst in de eerste alinea: 
Nederland bevindt zich in de voorhoede 
(moet dit geen portaal zijn?) van de jihad.  
Nog even en we zijn niet eens meer baas in 
eigen land. 
 
Drachtster “ oma”  van 79 jaar “ vliegt”  bij 
Bant met 180 km. per uur over 
autosnelweg. Haalt links en rechts in. De 
politie weet niet waarom de vrouw zo’ n 
haast heeft. 
 
Zalm verslikt zich. Waar gewerkt wordt, 
worden fouten gemaakt. Nee, politici 
wordt de hand iedere keer boven het hoofd 
gehouden. Zeker als  iemand dan excuus 
aanbiedt. Dan is het al snel weer “ vergeven 
en vergeten” . Iemand met zo’ n politiek 
kaliber moet weten dat hij of zij niet 
zomaar wat kan zeggen. Als een burger 

fouten maakt, krijgt ie dat meteen op z’ n 
bord. 
 
De gemeente Ooststellingwerf wil de 
geluidsoverlast van brommers en blaffende 
honden in de plaatselijke 
politieverordening tegen gaan. Een 
zogenaamd “ blafverbod” . Nog even en we 
mogen buiten niet meer praten, lachen en 
elkaar goedendag zeggen. Er zullen eens 
mensen “ last”  van kunnen hebben. 
 
Chatten zou goed voor de communicatieve 
vaardigheden van jeugd zijn. Weer zo’ n 
onzin bericht. Als maar een beetje 
gerenommeerd krant dit schrijft, gelooft 
het merendeel van de mensen dit. Ik haal 
dan graag het voorbeeld aan van een 
probleem wat je met elkaar kunt hebben en 
wat dan altijd via dat chatten wordt 
“ opgelost” . Veilig achter een computer 
zonder de confrontatie met iemand aan te 
gaan. Met elkaar om de tafel gaan zitten en 
het dan oplossen kan de jeugd niet, want 
dat is hun niet geleerd. 
 
Een sekte uit Amerika mag 
geestverruimende thee blijven schenken. 
De godsdienstvrijheid weegt zwaarder dan 
de anti-drugswetten. Er zit een stof in die 
thee waarmee je dichter bij God komt. Als 
ze hier in Nederlandse kerken ook mee 
zouden beginnen, weet ik wel zeker dat de 
steeds maar achteruitgaande kerkgang, dit 
wel degelijk het kerkbezoek weer een 
enorme impuls zou geven……. 
 
'H�ZURWWHU�
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Veurig jaor was et jaor van de mooiste woordeliesies. De laeste tied heuren we een protte 
over et saemenstellen van een ‘boekekanon’ . Wodt et veur et Stellingwarfs ok es gien tied 
om zoe’ n kanon te maeken? Gien liest van alliend mar ‘mooiste’  boeken mar meer een 
deursnede van de rond honderdvuuftig Stellingwarfse boeken die deur de jaoren henne 
uutbrocht binnen. Zoe’ n boekeliest kan dan mooi bruukt wodden veur bi’ jglieks een 
inburgeringskursus van o.e. ni’ je burgemeesters, as kursusmateriaol of gewoon veur 
meensken die interesseerd binnen in oonze schriefkultuur. 
 
Vraoge: stuur jow liest van iene of meer titels naor info@stellingwerfs-eigen.nl dan 
publiceren wi’ j in dit blad elke maond de tiene die de hoogste ogen gooien. 
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Een kiend van een jaor of  tiene(!) zee in et Jeugdjournaal op ‘e tillevisie:  
“ Ik heb een yogasessie gedaan en nu zit ik weer lekker in mijn vel“ .  
Ik zol zeggen: “ Kiend, gao…  lekker speulen, boompien klimmen, hutte bouwen, 
tikkertien, votkroepertien, touwgienspringen, knikkeren of mit poppen speulen” .  
Zoe’ n kiend zal laeter nog wel es wat vaeker wat in de warre raeken, zoj’  zeggen. 
 
)G9�
 

'H�WZLH�EUXQH�PDQQHJLHV«�
�
Tot een jaor of vuuftien leden ston d’ r op ‘e Drie Tolhekken (onder Oosterwoolde) nog 
een mooie boerderi’ je van de femilie Schipper. Die boerderi’ je staot d’ r niet meer en de 
boer en boerinne, Jouke en Trijntje bin beide ok al een peer jaor weg. Van kunde kregen 
we een berichien dat o.e. die Trijntje Jager iene van de kiender was die heur doedestieds 
‘vergaept’  hebben an de ‘twie brune mannegies’ , Stef en Herman uut Ni’ j-Guinea.  
�9HXU�HW�YHUKDHO�YDQ�6WHI�HQ�+HUPDQ��]LH�GH�YHXULJH�$Q�GH�OLHQGH����������IHEHUZDRUL���
 
&%�

Een <snip> uut een berichien op /RZODQGV: 
 
Ich habe mich SEHR über die Mail von "An de liende" van de "Stellingwerfers" gefreut. 
 
Allerbest Grötjes 
-RKDQQHV��-RQQ\��0HLERKP�

6WXGHQWHKDHYHU�
 
Peerdehaever is toch haever veur peerden? Gien haever van peerden. 
Is Studentehaever dan ok haever veur studenten en gien haever van studenten? 
 
I	S�

Beste info@stellingwerfs-eigen.nl, 
 
wil je de aandacht vestigen op een artikel uit de interneteditie van het 5HIRUPDWRULVFK�
'DJEODG. Het adres is http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=1250590 
 
$UQR�

Exodus 4 is met plezier gelezen. Degene die niets met de streektaal hebben genoten toch 
vanwege de voordracht door een echte Stellingwerfse. 
 
(ULFD�
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* Uut de Stellingwarfse kraante(n) van 1/2: Sjoukje Oosterloo vertelde in Op ‘e 
schostienmaantel van Griet, heur buurvrouw en de perblemen mit de risselvaosies van een 
verjaordag. 
 
* In de LC van 2/2 wodde tiedinge daon dat neffens de Duutse perfester Haio Zimmermann 
de Friese tael ofstamt van et Nedersaksisch. 
�UHG���/HNNHU�SXK«HQ�GDW]HOGH�JHOW�WURXZHQV�RN�YHXU�]RH¶Q�����1HGHUODDQV�KHXU��
 
* In de LC van 3/2 wodde et bericht van de Duutse perfester wat veerder uutdiepd. Neffens de 
(Friese) taelkundige Karel Gildemacher vaalt et wel wat toe en het meneer Zimmermann eins 
niks ni’ js verteld. In de dadde ieuw n.Chr. was een Saks hiel wat aanders as vandaege-de-dag, 
zee meneer Gildemacher…  
�UHG���-D��MD«�'¶U�]LW�VHLQV�WRFK�ZHO�ZDW�¶Q�ZDRUKLHG�LQ��EHJULHSHQ�ZH�KLHUXXW��
 
* Op zundag 5/2 hadde radio Odrie in saemenwarking mit radio RWC in et pergramme 
Huus&Hiem een hiele tritse schrievers vraogd om de man twie gedichten veur te dregen. An 
bod kwammen: Sjoukje Oosterloo, Karst Berkenbosch, Cees Koopstra, Harm Houtman, 
Cristina Magour, Martha Hoekstra, Piet Bult, Jan Oosterhof, Klaas Boersma, Anne Bult, 
Johan Veenstra, Saakje Berkenbosch en Roely Bakker. 
 
* In de LC van 7/1 Klunderde Karst Berkenbosch nog de hieltied een gevuul van ‘oons kent 
oons’  tussen him en et Friese wereltien van folkmuzikaanten. 
�UHG���,V�¶W�QLHW�RYHUDO�JHOLHN��'DRU�KRHM¶�GDQ�RN�KLHOHQGDO�QLHW�YHXU�QDRU�)ULHVODDQG�WRH��KHXU�
.DUVW��(W�LV�KLHU�LQ�GH�6WHOOLQJZDUYHQ�RQGHU�PHNHHU�WRFK�QLHW�YXOH�DDQGHUV"�
 
* In de Stellingwarver kraante(n) van 8/2 hul Koosje Hornstra in Op ‘e schostienmaantel de 
Schone schien op van een ‘snelle’  verzekerings- en antiekman. 
 
* In de Liwwadder van 14/2 Klunderde Johan Veenstra nog wat zoolt in de glipse van de 
Friespraoters an de ginne kaante van de Kuunder. 
 
Uut de Stellingwarver kraante(n) van 15/2: De Schrieversronte het weer een kursus 
Stellingwarfs ofsleuten en geft now een bundel ‘Studentehaever’  uut. Disse bundel is 
saemensteld mit warkstokken van verschillende kursisten (zie: veerderop bi’ j Boekepraot). 
 
In de Stellingwarver kraante(n) van 15/2 zag Martha Hoekstra in Op ‘e schostienmaantel 
sporen in de sni’ j en gong tegere mit Lammegien op et karkhof bi’ j et graf van E.D. aachter 
de hede hukende zitten te luustervinken. 
 
Et Huus en Hiem pergramme kwam zundag 19/2 van Odrie mit een hiele tritse studenten die 
mittenneer een boekien ‘Studentehaever’  maekt hebben. Een mooi initiatief van Hendrik 
Betten om disse meensken es toegelieke in de studio te haelen (zie: veerderop bi’ j Boekepraot). 
 
Uut de LC van 20/2: De oold-baentiesman van Oostaende, Hans van Borselen, vint dat et 
Nedersaksisch nog lange niet dood is en alderdeegst meer beleids- en centeraosiesteun 
verdient. 
�UHG���/LJW�KLHU�QLHW�HHQ�PRRLH�WDHNH�YHXU�HW�6217��'DRU�KHXU�LH�WRFK�HLQV�PDU�ZHLQLJ�YDQ" 



In de LC van 21/2 Klunderde Karst Berkenbosch ‘steeds’  mar mit zien ANBO-leeftied naor 
een eet- of drinkkefé veur 55-plussers. 
�UHG���'H�LHQH�]LW�G¶U�VWHHGV�HQ�GH�DDQGHU�]LW�G¶U�DOJHGXULJ��.HQW�GH�$1%2�JLHQ�MHXJGOHGHQ" 
 
Uut de LC van 22/2: “ Helft van alle talen verdwijnt”  De Unesco is bange dat de meerste 
taelen die niet op schrift staon langzeman verleuren gaon zullen. 
�UHG���(HQ�PRRL�GLN�ZRRUGHERHN��DDQVHQG�HHQ�GLNNH�ELHEHO�HQ�URQG�GH�KRQGHUGYXXIWLJ�ERHNHQ��
9HHUGHU�QRJ�ZDW�WLHGVFKULIWHZDUN��NUDDQWH�DUWLNHOV�HQ�DOGHUGHHJVW�HHQ�HOHNWULVFK�PDRQGEODG��
.XZZH�QRZ�ZHO�UXVWLJ�DDFKWHURYHUOHXQHQ�ZDQW�GLW�LV�GXV�HW�EHZLHV��RRQV�6WHOOLQJZDUIV�]DO�
JLHQHUWLHG�YHUGZLHQHQ�NXQQHQ��
 
In de Stellingwarfse kraanten van 22/2 gaf Sjoukje Oosterloo in Op ‘e schostienmaantel de 
Goeie raod an Johanneke en Dales om mar gien reboelie te maeken en dan mar gewoon 
Stellingwarfs te praoten. 
��UHG���RI�ZDV�HW�DQ�/LHPEXUJ�HQ�DQ�*HHUW� 
 
Uut de Nieuwe Ooststellingwerver van 22/2: “ Een paar jaar geleden werden er aan de Holdert 
in Haulerwijk 24 oude bejaardenwoninkjes gebouwd.”  
�UHG���5LVVHOWDRW�YDQ�HW�QL¶MH�JUXQH�ERHNLHQ"�:DQW�KDGGHQ�]H�GRH�WRFK�PDU�QLHW�EHWHU�QL¶MH�
EHMDRUGHZRQLQNLHV�ERXZHQ�NXQG"�
�
In de LC van 28/2 Klunderde Johan Veenstra himzels dwasover in een witte jurk, mit 
palmtakken in de haand de hemel in en uut en dat was allemaole de schuld van zien luusteren 
naor een doomnee.  
UHG���=XXN�DDQGHUV�HHQ�GRPHQHH�EL¶M�MH�JHOHXI�RI�]XXN�HHQ�JHOHXI�EL¶M�MH�GRPHQHH��In de deupgelofte 
die de heidense Saksen tiedens heur gewelddaodige bekering dwongen wodden om of te leggen komt 
disse riegel veur: �(QG�HF�IRUVDFKR�DOOXP�GLDEROHV�XXHUFXP�DQG�XXRUGXP��7KXQDHU�HQGH�8XyGHQ�HQGH�
6D[QyWH�HQGH�DOOXP�WKpP�XQKROGXP�WKr�KLUD�JHQ{WDV�VLQW�� ("En ik verzaak de werken en woorden van 
de duivel, Donar en Wodan en Saxnoot en alle demonen die hun bondgenoten zijn")  
 
In de LC van 28/2 ok aorig ommedaenken veur de raodsverkiezings. In Westaende hadde 
wethoolder Klaas van der Kooy eerder wel opstappen wild mar het dat toch mar niet daon. In 
Oostaende legt de miljoenen ‘Jasperclaim’  een zwaore drok op de verkiezings. 

�UHG���(Q�ELZZH�GLH�DDQGHUH�PLVNOHXQHQ�GDQ�DO�ZHHU�YHUJHWHQ" 
 
�
�
�
�
�
 
 
 
 
�
 
 
 
 
 
 

(W�PRRLVWH�6WHOOLQJZDUYHU�ERHN�
 

dialogen in et Stellingwarfs 
speult in de Westhoeke van de Stellingwarven 

 
0DUFXV�.HWVHERO���YDQ�0��$SSHUORR��

 
altied veurhanen en mar ¼��,00 et stok (geve exemplaoren) 

 
O. de Vent 

Till. 0516 588427 
o.de.vent@hetnet.nl 

 



 
3DVVHEHULFKWHQ�
�
�
8,7�'(�3$6725,-(�
 
*2'�,1�'(�%(/(9,1*�9$1�9528:(1�
��PDDUW�YDQ�������±�������RI�YDQ�������±�������XXU�
 

Er is samenhang tussen Godsbeeld en zelfbeeld. We volgen die ontwikkeling aan de 
hand van Etty Hillesum’ s dagboek. Op acht maart is het de internationale vrouwendag. 
Dat is geen toeval. Deze workshop is dan ook alleen voor vrouwen bedoeld. Aan de 
hand van het dagboek +HW�YHUVWRRUGH�OHYHQ van Etty Hillesum wordt gekeken naar de 
samenhang tussen het Godsbeeld en het zelfbeeld. Tegen het dreigend decor van de 
oorlog tekent de joodse Etty Hillesum verantwoording af van haar groeiend geloof in 
de menselijke mogelijkheden. Haar onverzettelijk geloof in mensen en haar radicale 
ethiek maakt haar dagboek tot een zeldzaam monument. Het is niet nodig dat 
deelnemers haar boek zelf hebben. De kosten zijn ¼�10,- Vooraf opgeven is nodig. 
 
�
&85686�+(7�+(%5((8:6(�$/)$%(7��
�

9ULMGDJDYRQG����HQ����PDDUW�HQ���DSULO�YDQ������������ uur geef ik een cursus 
over het hebreeuwse alfabet. Elke herbeeuwse letter heeft een eigen getalswaarde en 
vertegenwoordigt een eigen wereld. Het afgelopen jaar zijn twee nieuwe boeken 
verschenen waarin de geschilderde letters door een kunstenaar worden uitgebeeld. Het 
ene boek heet :LMVKHLG�LQ�NOHXU� Daarin staat het werk van de theoloog Ruud Bartema 
centraal. Het ander boek heet (ONH� OHWWHU� WHOW�� Hierin staan de schilderijen van de 
priester Simon de Ruiter. Samen willen we aan de hand van reproducties de mystieke 
betekenis zoeken en een spirituele reis maken. Er worden ook handvaten aangereikt 
om thuis mee verder te gaan. De kosten zijn ¼����- incl. consumpties en stencils. Het 
aantal deelnemers is maximaal 8. Bij grote belangstelling wordt overdag een tweede 
groep gestart. 
 
 
Voor opgave en informatie:  
 

(ULFD�3ORPS�GHQ�8LMO���
%�WHUKHLGHYHOG����
�����7%�0DNNLQJD�
WHO������������������
H�PDLO�GH�SDVWRULMH#KHWQHW�QO�

 



9ULMKHLG�LV�QRRLW�RQEHJUHQVG�
 
 

In mijn boekenkast staat een boek over Haat en Religie. Want het gaat bij godsdienst niet 
alleen om verheven zaken. In de Tenach, de Bijbel en de Koran wordt er over liefde en haat 
gesproken Die geloofsboeken spreken over de zoektocht van de mens. Ze geven een uiting 
aan oorsprong, zin en doel. Die boeken zijn menselijker dan menigeen denkt. Zelf sta ik in de 
christelijke traditie. Een traditie die het geloof niet alleen met de mond verspreid heeft. Ook 
het zwaard is gebruikt. Terugkijkend wordt erkend dat dit een foute methode is. Christenen 
staan voor een werkelijkheid waar ieder mens een menswaardige plek heeft. Zij noemen die 
plek de hemel op aarde. 

 
Vandaag gaat de communicatie niet meer via zwaard en mond. Vandaag gaan ideeën via 

satellieten heel de wereld rond. Het kost geen enkele moeite om via Internet de grofste 
bedreigingen tot de schunnigste cartoons voor je te zien. De digitale vrijheid is anoniem en 
ongeremd. En juist de combinatie van die twee maakt ze zo gevaarlijk. Wie gekwetst is, kan 
zijn belediger niet persoonlijk daarop aanspreken. De afstand voedt de onmacht en dus de 
boosheid. Er ontstaat een gevoel van ongelijkheid. Een cartoonist die zichzelf geen grenzen 
oplegt, zegt daarmee ’ ik ben onaantastbaar en heb geen respect voor jou’ . Hij is een van de 
sterke blanke mannen die niet in staat is zich te verplaatsen in de ander. 

 
Vanuit mijn geloof heb ik weet van het Heilige. Heiligheid is niet wetenschappelijk aan te 

wijzen. Heiligheid kun je alleen vermoeden. Het overstijgt mij. Het draagt me en het zit in 
mij. Heilig heeft te maken met heelheid en heil van alle mensen. Wie geen respect toont voor 
de heiligheid van de ander, maakt iets stuk. Dat kan een beeldvorming zijn of een vlag of 
ambassade. Dan is enkel feeling met het onheilige. Persvrijheid wordt een lachertje als de 
grenzen van het heilige overschreden worden. Een mens is pas echt vrij als hij weet heeft van 
zelfbeperking. 

 
Ik ben geschrokken van de uitbarsting van geweld in de islamitische wereld. Maar ik 

begrijp hun gekwetstheid en gevoel dat er een grens overschreden is. Alleen is hun reactie niet 
tot heil van de mensheid. Laten we deze escalatie stoppen. Een oud spreekwoord dat joodse 
wortels heeft zegt ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ . Geen mens 
hoeft gekwetst worden in het diepst van zijn ziel als wij ons ego intomen. Religieuze haat is 
zo maar opgeroepen. Het is destructief en leidt tot doodslag en moord. Religieuze haat 
stoppen gaat veel moeilijker. Dat vraagt tijd en wijsheid. Het gebod van de naastenliefde is 
een handvat om in de ander het heilige te zien. Dat gaat ons allen aan. 
 
(ULFD�3ORPS�
 

�
 



%HGULHI�LQ�GH�NLHNHUG�
 

9URXZHOLNH�RQGHUQHPHU�GRW�HW�NUHN�HYHQ�DDQGHUV�
 
Karin Damhuis bespint al meer as vier jaor heur eigen makelaarskantoor in Wolvege. On-

derhaand het ze heur plakkien dan ok stevig veroverd in disse roerige mark. Ze warkt ok 
alweer roem twie jaor vanuut heur lekaosie an de Heufdstraote Oost. Zo now en dan het ze 
wat ni’js te vertellen en dat is now ok et geval: Et gaot hatstikke goed mit Makelari’je "De 
Eekhoorn"! 

 
Karin het een anpak die een protte meensken wel past. Want ja, een huus kopen of verko-

pen is vanzels niet zomar wat. Daorbi’j wi’j’ goed adviseerd wodden deur iene die d’r kiek op 
en verstaand van het, daornaost ok nog es betrouwber en diskreet is en alliaansie het. Ie 
hebben vaeks gien verlet van een standerd anpak mar willen bi’j zoe’n belangrieke gebeurtenis 
(een huus antugen is now ienkeer een ’gewichtige zaeke’) dat d’r andacht is veur jow 
persoonlike eisen en verlangsten. Een makelaar die luustert mar liekegoed een eerlike en een 
fundeerde miening geft. En dat is now krek waor Karin Damhuis stark in is. 

 
,HYHULJ�HQ�NLHELJ�
 
Een iekhoorntien is altied baandig in de weer. En dat gelt ok veur Karin. As zi’j niet drok 

doende is veur heur klaanten, dan is ze wel drok mit de ontwikkelings van heur bedrief. Daor-
om is de naeme ’Makelaardij De Eekhoorn’ ok zo toepasselik. Ze het trouwens niet lange over 
die naeme nao hoeven te daenken. Heur vader hadde eertieds een stomeri’je mit die naeme en 
die vun ze altied al prachtig. De iekhoorn is een oold symbool van liefde en trouw, mar et bin 
veural ok, zoas heur vader zee, ieverige, kiebige besies. Die iever en vlijt zet Karin graeg in 
om goeie zaeken veur heur klaanten te doen. Bi’j de ankoop en verkope van woningen, en alle 
rompslomp daoromhenne.  

 
Een peer jaor leden haelde Karin heur diplome as taxateur ok. Et warkt vaeks beter aj’ mit 

zo weinig meugelik perti’jen rekening hoeven te holen as ’t gaot om zaeken waorbi’j de klaant 
zovule vertrouwelike infermaosie mit je patten moet. Veerder het ze ok drie erkende en 
diplomeerde hiepetheekadviseur aachter heur staon die ze vraogen kan om die kaante van et 
verhael te bekieken in een persoonlik gesprek mit de klant. 

 
(UNHQG�OHHUEHGULHI�
 
Karin Damhuis dee eerst et wark van de hiele makelari’ je altied alliend, mar wodt now 

geregeld hulpen deur stagiaires. En, typisch Karin, zoks pakt ze dan ok goed an. En dus 
wodde de kantoorruumte uutbreided mit een extra warkplak die drekt ok as spreekkaemer 
bruukt wodden kan. Zodoende kun twie meensken toegelieke mit de neudige privacy heur 
wark doen. Daornaost het Karin d'r veur zorgd dat heur bedrief een erkend leerbedrief 
wodden is mit een erkenning van de Ecabo. Et doel van de Ecabo is om een brogge te slaon 
tussen et beroepsonderwies en et bedriefsleven. De stages bevalen Karin liekegoed as de 
stagiaires, hiel best. Van ‘t veurjaor zal d'r grif weer een ni'je stagiair(e) Karin helpen bi'j heur 
'Makelaardij De Eekhoorn'. 
�
�
�
� Hej’  ok een bedrief die wel es - YHXU�QLNV - in de kiekerd staon of ‘An de liende hangen’  wil… ? 

 
Aj’  wat aorigs, appats of gewoon wat mooi Stellingwarfs te melden hebben dan maek mar een mooi 
stokkien en stuur et op naor info@stellingwerfs-eigen.nl 
 



6WHPDGYLH]HQ�
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6WHPDGYLHV�YHXU�GH�*HPLHQWHUDRGVYHUNLH]LQJV�RS���PHHUW�
 
Aj’ wel weten waoj’ op stemmen willen dan is dat et beste en et aldermakkelikst vanzels. 
Gewoon even doen.  
 
Wel of niet gaon te stemmen, dat is bi’j pattie meensken op ’ t heden de kwessie. Ja, ne-
tuurlik, altied gaon te stemmen want aanders wodt je stemme mit een hiele ingewikkelde 
formule verdeeld onder de grootste perti'jen. Aj' dat wel goed vienen dan hoej' seins niet te 
stemmen. Aj' gien verstaand van poletiek hebben (wie het dat eins wel?) en ie vienen et 
wel goed zo 't now is dan kuj' ok gewoon thuusblieven. 
 
As 't je de laeste jaoren niet naor 't zin gaon is dan kuj' mar et beste op iene van de kleinere 
- vaeks lekaole - perti'jen stemmen. Dat geft dan nog de meerste (ok niet vule, heur) kaans 
dat d'r een hiel klein betien veraanderd. Pas veural op veur kandidaoten die aj' de laeste 
vier jaor haost niet heurd hebben mar de laeste drie weken veural ok mit mooie beloften 
heur et vuur uut de sloffen lopen. Zokken gaon vaeks alliend veur 't baentien. 
 
Omreden d'r nog al es wat reboelie is bi'j raodsleden, wethoolders en zo veerder, stellen 
we ok veur dat d'r een fesoenlike regeling komt veur 'een proeve van bekwaomhied'. Veur 
volk van buten de Stellingwarven is een inburgeringskursus een 'must' vanzels. Liekewel 
in woord as geschrift moe'n ze et waeter mar es even flink tegen de glaezen klaeteren 
laoten en de laomerstatten wasken in de schaopewaskersdobbe. 
 
)	3�

6WHPPHQ�LQ�PLHQ�KHXIG�
 

Al een week of viere heur ik stemmen 
allemaole stemmen in mien heufd 

al die stemmen die zeggen: kom bi'j oons 
wi'j hebben et beste mit je veur 

mar ik weet et niet, ik weet et niet 
 

Een jaor of viere leden ha'k etzelde 
allemaole stemmen in mien heufd 

al die stemmen die zeden doe: kom bi'j oons 
wi'j hebben et beste mit je veur 

mar ik weet et niet, ik weet et niet 
 

Over een jaor of viere weer die stemmen 
allemaole stemmen in mien heufd 

al die stemmen die zeggen zullen: kom bi'j oons 
wi'j hebben et beste mit je veur 

mar ik weet et niet, ik weet et niet 
 
3LHW�%XOW�
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6WHQQHQ�RI�VWHPPHQ"�
 
Zels bin ik d’ r al uut da’ k te stemmen gao op deensdag 7 meert. En ok weet ik al op wie ik 
stemme, maor ik kan mi’ j indaenken dat d’ r nog ’ n protte meensken binnen die wat 
ommezweven. Et is niet meer autemaotisch daj’  de hieltied op etzelde stemmen – d’ r wodt 
wat ofzept, ok in et poletieke. Laestdaegs las ik dat omdebi’ j de veertig percent van et 
stemvolk d’ r de hieltied nog niet uut is op wie ze heur stemme uutbringen zullen. Ze 
stennen d’ r wat in omme – net of de keutel niet kommen wil. Et ienige verschil is dat ze 
niet mit ’ n dikke rooie kop in et stemhokkien te laande kommen zullen, zo gek is et nog al 
niet! Ik heb wel ’ n goeie tip veur et Stellingwarver stemvolkien: kies ’ n perti’ j die wat te 
zeggen het over de Stellingwarver tael of kultuur, of die wat schrift over et eigene van 
oonze streek, ’ n perti’ j die oge hef veur bouweri’ je mit respekt veur de omgeving en zo 
wat meer…  
 
Poletiek hef bi’ j pattie meensken ’ n wat nuvere bi’ jsmaeke kregen - en dat is vaeke ok wel 
slim begriepelik - maor ze binnen niet allemaole uut et zelde hoolt sneden! D’ r bin nog zat 
raodsleden in de gemienten die hatte veur de zaeke hebben, goed anspreekbaor binnen en 
d’ r veur (gaon en) staon. Lees de pergrammes en vergeliek. 
Hool op mit stennen. Gao stemmen! 
 
1RRUGZRROGH�±�7KHR�YDQ�GH�%OHV�
 
Aj’  weten wil wat GroenLinks veur ogen hef, kuj’  ’ n aemeltien sturen naor vandebles@sis.fryslan.nl 

&'$�JDDW�YHUNLH]LQJHQ�LQ�PHW�GH�OHXV��³5XLPWH�RP�WH�RQGHUQHPHQ´��
 
Het CDA in Weststellingwerf vindt dat de inwoners van onze gemeente te weinig profi-
teren van de mogelijkheden die de unieke ligging en het prachtige landschap met zich mee 
brengen. 
 
Iedere zomer varen duizenden boten door de Van Helomovaart van Friesland naar 
Overijssel en weer terug. Het CDA wil dat Weststellingwervers hier meer van profiteren. 
Dit zou kunnen als er meer recreatieve mogelijkheden in onze gemeente komen. Dit schept 
werkgelegenheid. Wij vinden dat de geplande ontwikkelingen (sanitaire voorzieningen en 
trekkershutten) bij de Driewegsluis een goed begin zijn, maar dat we nog steeds moge-
lijkheden laten liggen. Het is zeker niet de taak van het gemeentebestuur om zelf zaken te 
ontwikkelen. Wij vinden dat ondernemers die recreatieve mogelijkheden zien in onze ge-
meente, bij het huidige beleid daartoe geen mogelijkheden krijgen.  
In de komende raadsperiode zullen we meer mogelijk moeten maken; faciliteren, zodat 
veel meer mensen kunnen genieten van onze mooie omgeving en natuur.  
 
Ruimte scheppen om te ondernemen geldt niet alleen voor recreatie maar ook  voor ont-
wikkelingen in de landbouw en midden en klein bedrijf. Ten gevolge van een verdere 
schaalvergroting en verbreding in de landbouw, ontstaat er bij de bedrijven steeds meer 
vraag om ruimere mogelijkheden voor de te bebouwen oppervlakte op de erven. Het CDA 
wil daar de mogelijkheden, die overigens ook in het ontwerp streekplan genoemd worden, 
in Weststellingwerf ook bieden. 
Meer ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijfjes in leegkomende boerderijen zal 
volgens het CDA, mits goed ingepast in het landschap en op voorwaarde dat zij geen be-
perkingen opleveren voor de omgeving, de leefbaarheid op het platteland ten goede komen 
ook hier geldt: Geef de ondernemer ruimte om te ondernemen! 
 
$QQH�6FKHOKDDV��
 



'H�2YHQG�
 
 
In feberwaori kwam d’ r weer een nommer van ‘De Ovend’  van de Schrieversronte over de 
heerd mit ommenocht een nog dikkere bi’ jlaoge ‘Studentehaever’ .  
De inhoold van disse Ovend: 
 
Jannes Westerhof   - Et veuroffien 
Jannes Westerhof  - Wiebe de Jong…  Van inziepen tot schrieven 
Redaktie    - Krummeltien 
Sjoukje Oosterloo   - Haezevet 
Sietske Bloemhoff   - In memoriam Jan Veldhuizen 
Harmen Houtman   - Diepe 
Jan Veldhuizen   - Herinnerings 
Henk Bloemhoff   - Oonze tael, oonze zorg 
Redaktie    - Tentoonstelling Wiebe Scheenstra 
Lily Köhler   - Ze bestaon nog…  
Sietske Bloemhoff   - In memoriam Koop Gorte 
W.H. de Vries   - De oorlog in de Stellingwarven (55)  
Bert Schapelhouman   - Stellingwarvers in et butenlaand 
Peter N.H. Riksma  - Tukkel 
Klaas van Weperen   - Ooldemunnike in de warre (5) 
Redaktie    - Krummeltien 
W. de Jong    - Op zuuk naor et klooster 
Van de redaktie  - Optreden Harm en Roelof op ni’ jjaorsreceptie groot sukses 
K. Jalving   - Medische zorg (2) 
W.H. de Vries   - Veurbi’ j, veurbi’ j, veurgoed veurbi’ j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.UXPPHO�HOI«�
�
In een krummeltien in de Ovend van feberwoari kwammen we ‘An de liende’  ok opiens 
tegen. Wat zol daor aachter stikken? As de sSr now heur webstee ok nog es wat op odder 
brengt dan komt et misschien allemaole nog es goed. Kiek mar es onderan bi’ j ‘literatuur’  
van de Schrieversronte op www.stellingwarfs.nl: 
�
�����HQ�ODHWHU�
2S�RRQ]H�ZHEVWHH�YLHQHQ�MRZ�RS�HHQ�DDQGHU�SODN�DNWXHOH�LQIHUPDRVLH�RYHU�ERHNHQ�GLH�GLW�
MDRU�YHUVFKLHQHQ�]XOOHQ�RI�DO�YHUVFKHQHQ�ELQQHQ��,Q�GH�ORRS�YDQ������ZRGW�GLVVH�OLVW�
DQSDVW��
�
�UHG���1HIIHQV�RRQV�KHW�HW�DO�HHQ�SHHU�GDHJHQ������ZHVW��0DU�MD��HW�KLHW�YDDVW�RN�QLHW�YHXU�QLNV�HHQ�µOLVW¶��
�



(W�:ROGZDUIV�
 
 

Vandaege ommedaenken veur een variaant van et Stellingwarfs waor dislange nog niet 
zovule over schreven is, et Woldwarfs. Et Woldwarfs, de naeme zegt et eins al, wodt praot in 
et gebied Stienwiekerwoold – Stellingwarf, zeg mar tussen de stad Stienwiek en Blesdieke/-
Steggerde.  

 
Wat bin now de bizundere kenmarken van dat Woldwarfs. We zetten even wat op een ri’ j. 

Een bekend verschiensel in et Woldwarfs is et weglaoten van de h of et veurkommen van de h 
op plakken waor die niet heurt. Zo zeggen Woldwarvers wel��µ(M¶�DO�HHQ�HL�DG¶" (heb je al een 
ei gehad) of µ$\R�+DSWHNHU¶ in plak van ‘Hayo Apotheker’  (veur de naeme van de börge-
meister van Stienwiekerlaand).  

 
Een aander Wooldwarfs verschiensel is et veurkommen van de zonuumde brouw-r, zoas 

die ok veurkomt in Zwolle en stad Stienwiek. Daenk mar es an et bekende zinnegien uut 
Stienwiek (en dit moej’  dan mit een vette brauw-r uutspreken��� µ0LHQ� EUHXU� LQ� GH�
.DDPSVWUDRWH� KHW� HHQ� GLNNH� WURV� GURHYHQ� LQ� GH� WXXQ� KDQJHQ¶. Die brauw-r schient veural 
onder de kattelieken van et Woldwarver gebied veur te kommen en dat kan dan weer 
verklaord wodden deur de contacten vanoolds mit de kattelieken van Stienwiekerwoold en 
Stienwiek. Veural nao de karnevalsfeesten van De Butenbieners in Steggerde schien ie die 
brouw-r goed heuren te kunnen in et Woldwarver gebied. 

 
Opmarkelik veerder is dat de woorden µKHLW¶ en µPHP¶ zowat niet bruukt wodden deur de 

kattelieken onder de Woldwarvers. Ok hebben Woldwarvers d’ r gien muuite mit een 
zinnegien te gebruken as ‘:LH�PRRL�ZLO�JDRQ�PRHW�SLHQ�XXWVWDRQ¶, een zinne die in et veerdere 
Stellingwarver taelgebied naogenog niet veurkomt, want daor zol et dan wodden µZLH�PRRL�
JDRQ�ZLO����¶ en dat riemt dan weer niet.  

 
Nog een bekend verschiensel is de uutgaong ‘–gao’  in 3HSHUJDR��:ROYHJDR�� 6XQQHJDR��

9LQNHJDR en zoks waor de Stellingwarver zegt ‘3HSHUJH�� :ROYHJH�� 6XQQHJH�� 9LQNHJH¶. Ok 
niet arg bekend donkt me is dat dit pat van de Stellingwarven een eigen volkslied het: ‘¶N�KHE�
LQWHUHVVH�LQ�GH�%OHVVH��YHXU�%OHVGLHN¶�HQ�2ROGHPDDUN��JHHI�RRQV�QRJ�ZDW�LQ�GH�IOHVVH�DDQGHUV�
JDRQ�ZH�QLHW�DQ¶W�ZDDUN¶.  

 
En wie now daenkt dat et Fries een onbekende tael is in et Woldwarver gebied, die het et 

mis, want laestdaegs nog heurde ik daor iene zeggen ‘0DM¶� LN� MR� ZDW� IUHHJMH"¶, mit daor 
aachteran µ'RJH�MR�ZRO"’ .  

 
Dit weren dan zo wat veurbielden van verschiensels in et Woldwarfs, een misschien niet zo 

bekende mar toch slim ni’ jsgierige variaant van et Stellingwarfs. D’ r zal ongetwiefeld nog 
vule meer over et Woldwarfs te vertellen wezen, mar hier wo’ k et veur disse keer mar bi’ j 
laoten.  

 
<EH�+RIVWUD�
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Disse maond wodt et neffens de kelinder weer meitied, dat hier drie bloemenaemen uut et 
Stellingwarfs Woordeboek (mit ’ n plaetien van et web): 
 
$GDP���HQ���(YD��� ��1. klokjesgentiaan 2. tuinplant: blauwe ridderspoor 3. monnikskap  
DGGHUEORHPH   - wolverlei  
EHOOHJLHVEORHPH�� ��1. fuchsia 2. bloem van de fuchsia 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 %HOOHJLHVEORHPH            $GGHUEORHPH 
 
 
     
 

 
 

����� � ����� � � � � � � ������
���� � � � � ��������$GDP���HQ���(YD�

�
 
Een muzikale muzikaant maekt meziek (en ok wel es: meBziek). 
 
NRPVHOGHQ (Fries)  : zelden, niet vaak 
NRP]HOGHQ (Stellingwarfs) : schepkorf aan een lange hooivork om een zwerm bijen van een 

  hoge plek te scheppen; ook de lange hooivork zelf 
 
 
Wat is dat now toch mit een speul(d)er in oons Stellingwarfs woordeboek: 
 

VSHXOHU zie: speulder 
kompakt-diskVSHXOGHU  = compactdisc-speler 
tegenVSHXOGHU    = tegenspeler 
aachterVSHXOGHU   = achterspeler  
 
mar dan ok opiens toch wel: 
mitVSHXOHU    = medespeler 
orgelVSHXOHU   = orgelspeler  
poppeVSHXOHU   = poppenspeler 
 

  



 
6FKULHYHUL¶MH�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/LPPHULN�
 
Een butkop, die swöm in de Tjonger, 
see: "Dee in Londen dee gong ur 
naor Guiness sien book 
en dat wil ik ook 
Al bin ik ook dartien joar jonger". 
 
:ROWHU�.ULVW�

*UXQQLJHU�VSUHXN�
 
Vrouger kraaien de hoanen,  
zee dove Haarm, 
nou doun ze allein de bek open 
 
 
/HQXV�

6WHOOLQJZDUIVH�VSUHXN�
 
Iene die op een voetstok staot  
kiekt alles over er heufd. 
 
/HQXV�

7LHGVEHHOG�
�HHQ�OHWWHUEDNNLHQ�YRO�+DLNX��

 
LH�KRHYHQ�GH�:HUHOG�QLHW�XXW��

 
islam kristendom 

een geleuf vol ongeleuf 
beeld van disse tied 

 
LH�KRHYHQ�1HGHUODDQG�QLHW�XXW��

 
kutmarokkanen 

daorveur de Surinaemers 
beeld van disse tied 

 
LH�KRHYHQ�)ULHVODDQG�QLHW�XXW��

 
Dales strak in 't pak 

petties wat ofzakte broek 
beeld van disse tied 

 
LH�KRHYHQ�6WHOOLQJZDUI�QLHW�XXW��

 
Lende en Kuunder 

een Ronte en een Eigen 
beeld van disse tied 

 
LH�KRHYHQ�MH�+XXV�QLHW�XXW��

 
ruzie mit de vrouw 

inruilen veur een aander 
beeld van disse tied 

 
LH�KRHYHQ�-H]HOV�QLHW�XXW��

 
drokte en haostig 

gien tied meer veur een aander 
beeld van disse tied 

�
�
3LHW�%XOW�

 

+DLNX�
 

Et kleine maegien 
stap veur stap de wereld in 
zicht nog gien geveer 

5RHO\�

+DLNX�
 

witte sni’ jvlokkies 
decembermaond koold en guur 
kroep mar bi’ j de heerd 
 
5RHO\�

*UXQQLJHU�VSUHXN�
 
Veur geld verdainen ken je dom wezen, 
moar ver t oetgeven hejje verstand 
neudig. 
 
/HQXV 

:ROGZDUIVH�VSUHXNH�
 
Et is vergees geschoefel as et peerd niet 
pissen wil. 
 
:DOJYRHJHO�
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:XV�LH�ZHO«�
- daj‘ moslims beter niet lelk maeken kunnen over heur geleuf 
- dat d’r vroeger ok al belhaemels weren die d’r schik an hadden om stumpers 

kwaod te maeken vanwege heur gebrek 
- een Stellingwarfse boerinne schreef over een verzekeringsagent die mal te kiek 

kwam te staon in Op ‘e schostienmaantel 
- dat verzekeringsagenten ok mit betaelen an de laandbouwsubsidies 
- dat de rieken nog de hieltied rieker wodden, en de aarme meensken mit een 

klutien in et riet stuurd wodden 
- dat een kiederhaand gauw vuld is 
- dat "een man een man, een woord een woord" uut de mode raekt 
- dat dichte bi'j huus de zunne veur iederiene vergees schient 
- sommigen die oolde zunne mar slecht in et waeter schienen zien kunnen 
- ‘An de Liende’ een protte meensken ni'jsgierig maekt. 
  
+HQN�GH�9ULHV�
 

�
7DHOJUHHQV�

 
An d’  iene kaant daor praot ie Fries 

en an de aandere kaant et kroem 
hoe kregen we et toch in de plasse 

en leggen een taelgreens henne 
 

Et was - ‘k  geleuf - rond 1500 
doe mochten ze oons nog helpen 

now wiwwe d’ r niks meer van weten 
we leggen een taelgreens henne 

 
Versoep et ding toch in de Tsjonger  
of smiet ‘m aanders in de Kuunder 

lao’ we et netties holen en daoromme 
legge nooit een taelgreens henne 

 
3LHW�%XOW�
�
Q�D�Y��HW�EHHOG��SODTXHWWH��µ7DHOJUHHQV¶�
EL¶M�GH�VOXXV�LQ�GH�.XXQGHU��7VMRQJHU��
WXVVHQ�-REEHJHD�HQ�1L¶MEHUNRRS�
�



%RHNHSUDRW�
 

Bi’ j et laeste nommer van De Ovend (feberwaori 2006) zat - veur donateur/abonnees, 
ommenocht - een alderaorigste bi’ jlaoge, ‘6WXGHQWHKDHYHU’ . Van een twaelf-tal ‘Kreatief 
schrieven’  kursisten van de Schrieversronte is wark verzaemeld en tot ien boekien bundeld. Et 
idee d’ r aachter verdient wat mi’ j angaot naovolging en et hoeft ok niet alliend van kursisten 
te wezen. Ik luuster meerstal ok liever naor verschillend wark op een verzaemel-cd as naor 
allemaole lieden van ien en dezelde keunstemaeker(sgroep). 

 
Nao da’ k d’ r eerst es wat in ommeblaederd hadde vun ik et eins toch wel jammer dat d’ r 

van disse 48 bladzieden gien ‘gewoon’  boek mit ’ n stevig kaft van maekt is. Mit de peer extra 
centen van de Perveensie had et best een fesoenlik buseboek (pocket) wodden kund, liekt 
mi’ j. Dit boekien mit die twie ‘niepies’  d’ r in dot toch wat goedkoop en minder professioneel 
an. Zoe’ n veurbeeld staot mi’ j ok nog bi’ j van et voetballen. Bi’ j de f-ies moch de scheids-
rechter de lange broek wel anholen en moch hi’ j wel op ‘e klompen et veld in. Ik vien dat toch 
niet anvieterend veur al die beginnerties. Waorom zoe’ n man niet gewoon in zien tenue, 
waorom niet gewoon een ‘echt’  boekien. Dat geft et gehiel toch wat meer ‘smoel’ . 

 
Et hasien en de hiele verzorging - behalven et bladnommer vieve dan - zicht d’ r (zo awwe 

dat ok wend binnen van De Ovend) goed uut. Jammer dat de mooie foto’ s van Sietske in dit 
boek in ‘t zwat-wit ofdrokt binnen. Et dot haost wat mankeliek an wiels de meerste teksten 
daor gien anleiding toe geven. Mar ja, kleuredrok is now ienkeer wat duurder. 

 
Christine eupent de riegel mit een verhael van zute wraok en Grietje lat een flink joongien 

in een mal gat valen en geft him gien kaans om zien paantien mit snobbersgoed op te eten. 
Jimmy braant een keersien veur heur soldaot in een gedicht. Jannes het een verhael over een 
oold rentenierend boertien die liever hadde fietst in België as dat hi’ j mit zien vrouw naor 
Indonesië gaot. Grietje staot een dag of wat onder een oolde appelboom te iejen en te ikken en 
Jimmy lat oolde Driekus ofscheid nemen van zien sukkelende Riek. Kavewe lat oons een dag 
mitmaeken van Hendrik in de haast van zien leven en Joukje het een twiedicht maekt over 
vrogger en now. Martha lat et iene nao et aandere poppien toch nog geboren wodden en 
Marijke vertelt in een gedichien dat alle begin zo muuilik is en gaot in een twiede mit ziepsop 
in de weer. Roely verbraant de resten van een stokkend huwelik in de kachel. Cees zuukt om 
et verschil tussen een reep sukelao en een viagra-pille en Tuller is niet bi’ j machte om een 
zinloos leven opni’ j weer doel te geven. Cees beleeft een zoemeraovend en lat een man 
traonen goelen om een boom. Tuller zet een joongien van twieje op ni’ je klompies en even in 
’ t zunnegien en Roely lat et kiend in heur an ’ t woord. Koosje slat de aarm om heur 
schoonzuster henne omreden die in et dörp slim over de tonge gaot, Roely verwoord heur 
verlangst naor d’ oolde stee en Marijke sluut de hiele riegel of mit et ommeslaon van 
stemmingen. 

 
Ik vun et stok veur stok verrassende meesterwarkies die et lezen meer as weerd binnen, van 

disse meensken die de Stellingwarver schrieveri’ je een hiel waarm hatte toedregen. Et boe-
kien geft toegelieke ok een betien inzicht veur de kursusleiding over de risseltaoten van heur 
(‘t meerst vri’ jwillge) inspannings. Al mit al een hiel aorig boekien om te lezen, te kriegen of 
om vot te geven. Et is veur vuuf euro bi’ j de Schrieversronte en de Stellingwarver boek-
haandels te koop. Deur et numen van et ISBN-nommer 90 6466 1332 is et vanzels overal te 
bezetten. Veurtiermeri’ je: dit wodt een ‘bestseller’  in de volgende sutelaktie! 

 
:DNNHU�YDQ�9LHQH�
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Nog één lekker rommelig rondje over taalgebruik; schriftelijk en mondeling; regionaal, 

landelijk en wereldwijd. 
 
In ‘An de Liende’  van februari heb ik uit NRCHandelsblad een paar prikkelende gedachtes 

aangehaald. Deze keer is Trouw mijn bron - of het slachtoffer. Dit dagblad heeft het afgelopen 
jaar met een zekere regelmaat schrijfwedstrijdjes uitgeschreven. Iemand gaf vooraf een stel 
aanwijzingen en mogelijkheden. Aan één heb ik meegedaan. Het onderwerp was: Schrijf een 
brief. Niet meer en niet minder. Eenvoudig toch? De ingezonden brieven heb ik gelezen. 
Tjongejonge wat een verschil in aanpak, aanhef en onderwerp. Boeiend! Kijk maar eens op  
www.trouw.nl/schrijf   

 
Daarnaast herinner ik mij interviews met auteurs - lekker één woord voor de beide 

geslachten. ‘Schrijven doet schrijven’ . Geen beklemming – writers bloc – maar steeds 
doorgaan, want dan komt de gift van het schrijven vanzelf weer boven drijven: ‘Iedere keer 
komt er een korrel uit je hoofd, klein als een speldenknop.’  Simpel zat: ‘Waar een wil is, is 
een weg.’  

 
Het is niet zo vreemd als het misschien lijkt, dat het vertalen van welk bijbelboek ook 

nieuwsgierig maakt naar het tot stand komen ervan; het origineel. Schrijver, ervaring, situatie, 
bedoeling, uit de eerste hand of niet. In de originele taal of in vertaling. Ga er maar aanstaan, 
als theoloog. In dat woord zit al grote bescheidenheid: de theoloog staat er zich niet op voor 
dat enkel hij het juiste in pacht heeft. In tegendeel. Theo loog is de tegenhanger van Theo 
sprak de waarheid. Is het nu zo gek dat ik de redactie van dit nummer aangeboden heb mijn 
gedicht: Vaege fotofeguren tot slot hier te plaatsen? Het gedicht is symbool voor: onzeker-
heid; niet precies weten. Zelfs een foto!! geeft niet aan wat er precies op staat. Een concrete 
foto als metafoor voor onduidelijkheid. In een sutelkraante van twee jaar geleden stond het 
met zo’ n prachtige vaege foto. Veel genoegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9DHJH�IRWRIHJXUHQ�
 

ik hier  ikke?  ik niet 
niet ikke  wel ikke  ikke wel 

nietes welles 
nogal wiedes 

ik gao 
 

ie doar  ieje?  ie niet 
niet ieje  wel ieje  ieje wel 

nietes welles 
nogal wiedes 

ie gaon 
 

zi'j  waor?  zi'j?  zi'j niet 
niet zi'j  wel zi'j  zi'j wel 

nietes  welles 
zi'j gaot 
 zi'j gaon 

 
$QQH�%XOW�
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Ik was beni’ jd naor de vrouw van Mohammed. Et dee blieken dat de twiede vrouw, waor 
as Mohammed mit trouwd was, Ayeshe hiette. Zoe’ n naeme liekt me aaiber en ze was nog 
hiel jong doe ze mit him trouwde. Op een gegeven mement weren ze doende op de binnenplak 
van heur huus doe ze op ‘e straote een groep muzikaanten heurden. Ayeshe wodde ni’ jsgierig 
en wol kieken mar dat moch niet van Mohammed. Hi’ j had krek daorveur et meziekluusteren 
verbeuden verklaord. Mar Ayeshe was een deurzettertien en ok een betien ondeugend en zee: 
“ Jow bin mien man en ik wil d’ r naor luusteren“ . Mohammed gaf as bescheid dat God et 
verbeuden had en as zi’ j naor meziek luusteren wol, dat dat wat tussen heur en God was. 
Ayeshe zee nog es: “ Jow bin mien man“ . Mohammed gaf an heur toe en gong deur de kni’ jen 
en Ayeshe klom mit heur schoenen an op ‘e rogge van Mohammed, zodat ze over de mure 
van et binnenplak naor de muzikaanten  kieken kon.  
 

Mohammed leefde in de zeuvende ieuw, niet in Europa mar in Mekka, in een chaotische 
saemenleving waor as de wet van de woestijn regeerde. In verbelinge zie ‘k him algedurig op 
een kemeel zitten; een knappe kerel mit een grune sjaal, wild zwat haor, brune woestijnogen 
en een zweerd op ‘e ziede. In die tied hadden de vrouwen gien inkeld recht, ze wodden nog 
leger behaandeld as dieren. Een man die et betaelen kon hadde een peer vaaste vrouwen die 
bi’ j him in huus woonden en ok nog een peer butenshuus, mar laeter niet meer as viere. Zon-
der maotschoppelik tegengas konnen ze elke slavin kriegen die ze hebben wollen. De 
kemelen, die as jeeps bruukt wodden, hadden meer rechten dan de vrouwen in Mekka.  

 
Mohammed perbeerde odder in de vertiezing te brengen; hi’ j stelde véur alles een peer 

regels op en zo eupenbaorde hi’ j de Koran as wetboek:  
- De vrouwen arven. 
- Ie meugen niet zomar bi’ j je eega votgaon aj’  weer een aander mooi vrommesien tegen et  

       lief lopen. 
- Mit geweld mit een vouw op bedde gaon die niet wil, is verbeuden.   
- Laot een vrouw mit rust as ze heur niet lekker vuult. 
 
Zien wetten weren zo onverteerber dat de mannen perbeerden him van kaant te maeken.  

D’ r was gien Eerste Kaemer of Twiede kaemer of een aandere alliaansie die wat veur de 
meensken doen kon. D’ r mos es ien keer iene beginnen de andacht te trekken en dat was 
Mohammed. Zien Koran en aandere proza weren doedertieden krek zo ni’ jmoods as et 
internet van vandaege-de-dag. Hi’ j was een interessaante historische feguur, een sluwe 
kriegsheer en een knappe Arabier mit een zwak veur vrouwlu. Hadden ze doe mar een 
tekening van him inritst op een stien of een kemelebonke. Ie kun him mit tevule liefde 
tekenen mar ok mit ofkeer mar aj’ d’ r gien weet van hebben is et wel geveerlik om him mit 
een bom in zien bofferd te tekenen vanzels. Aj’  al iene daelezetten willen as terrorist doe et 
dan mit een extreme Mullah, die anzet tot haat. Mohammed was gien terrorist. 

 
)G9�
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Der Wind spielt mit der Wetterfahne 
Auf meines schönen Liebchens Haus. 
Da dacht' ich schon in meinem Wahne, 
Sie pfiff den armen Flüchtling aus.  
 
Er hätt' es eher bemerken sollen, 
Des Hauses aufgestecktes Schild, 
So hätt' er nimmer suchen wollen 
Im Haus ein treues Frauenbild.  
 
Der Wind spielt drinnen mit den Herzen 
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut. 
Was fragen sie nach meinen Schmerzen? 
Ihr Kind ist eine reiche Braut. 
 

(W�ZHHUYDDQWLHQ 
 
De wiend speult mit et weervaantien 
op et huus van mien mooi, lief maegien. 
En ik docht in mien verbelinge, 
dat et de aarme vlochteling uutfluitte. 
 
Hi'j had et ok eerder vernemen moeten, 
al an et bottien dat an de veurmure zat, 
dan hadde hi'j nooit een degelike vrouw 
zuken moeten in dit huus. 
 
De wiend speult binnen mit de hatten 
krek as op 't dak, alliend niet zo luud. 
Wat kan mien piene heur ok schelen? 
Heur kiend is een rieke bruid. 
 

�0D¶N�MLP�HHQ�F\FOXV�YDQ�]ZDRUPRHGLJH�JHGLFKWHQ�KHXUHQ�ODRWHQ"�
,N�YLHQ�]H�PRRLHU�DV�DOOH�DDQGHUHQ�HQ�ELQ�G
U�ZLV�YDQ�GDW�MLP�]H�RN�KLHO�DRULJ�YLHQHQ�]XOOHQ���
 

Iene van de hoogtepunten uut de 
meziekliteratuur die deur de jaoren et  
meerste indrok maekt het is de cyclus  

van 24 gedichten  
�

:LQWHUUHLVH�
 

van Wilhelm Müller (1794-1827) 
op meziek van Franz Schubert (1797-1828) 

 
 

Veurige maond hawwe de eerste van de 24 
gedichten. Disse keer et twiede en et dadde vas. 

 

*HIURUHQH�7UlQHQ��
 
Gefrorne Tropfen fallen 
Von meinen Wangen ab: 
Ob es mir denn entgangen, 
Daß ich geweinet hab'?  
 
Ei Tränen, meine Tränen, 
Und seid ihr gar so lau, 
Daß ihr erstarrt zu Eise 
Wie kühler Morgentau ?  
 
Und dringt doch aus der Quelle 
Der Brust so glühend heiß, 
Als wolltet ihr zerschmelzen 
Des ganzen Winters Eis ! 
 

%HYUHXUHQ�WUDRQHQ 
 
Bevreuren druppen valen 
van mien wangen daele: 
of is 't mi'j now ontkommen, 
da'k goeld hebbe? 
 
Och traonen, mien traonen, 
en bin jim alderdeegst zo li'j, 
daj'm tot ies bevriezen 
as koolde morgendieze? 
 
En toch wellen jim op 
glundig hiete uut mien hatte, 
al zoj’ m alle ies van de winter 
smulten laoten willen! 
 



�1L¶MV�YDQ�GH�6WHOOLQJZDUYHU�%LHEHO�
 
 
 

Et was wat et vertaelen anbelangt weer een gewone rustige warkmaond, disse oflopen 
feberwaorimaond. Tussendeur hewwe kepittel viere van Exodus op verzuuk tussendeur even 
ommezet en awwe veur halverwege meert dan kepittel vieve en zesse ok doen konnen/wollen. 
Dat hewwe drekt toezegd vanzels. 

 
 
We hebben ok nog wat op- en anmarkings van een mitlezer kregen over et laeste 

biebelboek, Openbaring. Dat we moe’ n zo now en dan toch ok nog weer es naor een stokkien 
uut et Ni’ je Testement kieken. In die opmarkings staot ok een peer keer dat een peer deengies 
wel (es) mit wat meer naodrok zegd wodden meugen. Mar ja, wi’ j vienen eins ok dawwe oons 
ok een betien an et ‘doeltaelgericht’  holen moeten. En in de veurige ‘An de liende’  hewwe 
krek nog zegd dawwe in et Stellingwarfs vaeks niet zo vule imperatieven bruken, dawwe een 
protte dinkies vaeks toch wat gemoedeliker, wat zaachter zeggen. En butendat, en ’ t is al zo 
vaeke zegd: vertaelen blift ok altied interpreteren en veural ok schipperen. 

 
 
En veerder op ’ t heden drok doende mit et boek Daniël. Ie weten wel, die Daniël die in de 

leeuwekoele belaande mar toch hielendal niks overkwam. Mit et verbeteren, verbeteren en 
nog es verbeteren biwwe ok nog drok mit Hosea en Zacharia in de weer. Wark zat dus. Veur 
wie ok es (een posien) serieus mit helpen wil…  anmelden bi’ j info@stellingwerfs-eigen.nl 
kan altied. 
 
 

In de Friese kraanten zien we nog wel gauw es ommedaenken veur heur meraokelse 
‘staveringshifker’  mar wi’ j bin vanzels al een hiele stap veerder mit oons ‘vertaelmesienegien. 
Veur een projekt as et ommezetten van zoe’ n dik boek - meer as twieduzend bladzieden - kuj’  
trouwens haost niet zonder. Daenk alliend al es an al die smerige naemen! Gelokkig hewwe 
daor op de meniere zo wi’ j doen gien ommekieken naor. In de Biebel gaot et nog al gauw es 
over ‘rein’  en ‘onrein’ . Van dat ‘onrein’  maekt et vertaelmesienegien de hieltied ‘poeterig’ . 
Neffens de dikke Bloemhoff (blz. 905 L-R) niet verkeerd (alhoewel?) mar et is toch eins ok 
gien gezicht. Dit ‘poeterig’  gaot eins over de buterkaante van een meenske en wi’ j hebben 
deurenneer et meerst over de binnerkaante. 
 
 

Tsja, en zo hewwe ok nog genoeg vraogen veur de theologie-specialisten. Mar veur juni 
2009 liggen we nog hiel aorig op schema! 
 
Tot de aandere keer. 
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Hiel vri’ j naor een stelling van ‘Lowlander’  Karl Schulte (Missouri, USA) 

(The old Saxon words speak to the heart and the French cognates to the mind.)�
 
 
 
 
 
 
 
Wi’ j’  reageren op disse stelling of wi’ j aanders wat An de liende hangen… ?  
Stuur et naor: info@stellingwerfs-eigen.nl 
 
Dat kan in ’ t Nederlaans, et Fries of – bi’ j veurkeur – in ’ t Stellingwarfs.  
Veur de aorighied mag et vanzels ok nog wel es wat een aander taeltien wezen.  
Et gebruuk van niet-Stellingwarfse bi’ jdregen wodt trouwens wel een betien in de haand 
holen. In volgodder van binnenkomst per tael tot zoe’ n 10 percent van et gehiel. 
 
Et archief van dit maondblad kuj’  vienen op www.stellingwerfs-eigen.nl  
 
Aj’  dit blattien niet meer in je aemelbusse hebben willen of weej’  nog iene die ’ t ok (graeg) 
lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl  
 
 
 
 

* Aende * 
 


