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Van de redaktie

Publikaosies van...
Aj' et gebruuk van een tael levendig holen willen en ok nog es naor een wat hoger plan til-
len willen dan moej' de centen die daor veur beschikber binnen niet bruken veur dure ver-
goedings en een goed pensioen veur mar een peer meensken en moej' mit et bruken van die
tael niet alliend in et kleine eigen kreengien binnen de muren van Stellingwarf ommetie-
zen. Neffens oons moej' d'r dan zo bried meugelik mit veur 't locht kommen.
Wi'j stellen oonze webstee dan ok graeg beschikber veur proza en poëzie van iederiene die
wel wat op een webstee kwiet wil mar daor zels krek wat te min verstaand het of om wat
reden ok daor zels de meugelikheden niet toe het.
Alleman kan van now of an stokkies naor oons toesturen en dan zorgen wi'j d'r veur dat et
mit een dag onder je eigen naeme op et wereldwiede net staot in oonze rebriek 'Publikao-
sies van...'. We hebben d'r al een peer eigen opzet as veurbeeld. D'r is eins mar ien 'mar'
bi'j: et moet beslist en in zo geef meugelik Stellingwarfs. Aj' daor wat hulpe bi'j bruken
moeten dan zeg et mar even. Op disse wieze kuj' dan naor jow eigen plak verwiezen mit:
www.stellingwerfs-eigen/jownaeme.

Et Bientwark…
Een raemwark geft vaeks de uterste greenzen an. De naeme 'bientwark' geft een geraemte
an waoj' vanalles op-, in- en anhangen kunnen. Die naeme ‘Et Bientwark’, daor moe’we et
nog es goed over hebben mit dat mallotige bestuur…

Gien Liende…?
Lichtkaans dat we de kommende vekaansietied wel es een maond overslaon, een keer of
wat gien 'Liende' in je e-busse. Al meer as vuuf jaor alle maonden stipt op 'e tied mar eins
nog altied mar zunig wardering van Stellingwarvers veur et vri'jwillig schrippen van een
peer hadwarkende meensken. Een protte gezeik en gezeur over 'dit mag wel wat minder' en
'dat kan wel wat meer', mar zels gienertied een - hoe bescheiden ok - bi'jdrege leveren.
Waor doej' et dan eins veur. Gewoonlik raeken meensken wel es wat in een naojaorsdip-
pien. Now, wi'j raeken d'r wat van in een zoemerdip en bin stark van doel en trekke d'r dis-
se zoemer es wat vaeker op uut, mit de sleurhutte. Stuur wel gewoon je bi'jdregen op want
dan plakken we bi'jglieks zo now en dan te zoemer op een Fraans terassien zomar een
Liende innenneer.
We weensken al oonze leesders - mar veural ok oonze stokkienstuurders - een mooie
zoemer...

Op veler verzoek…
Now ja, veler. Geregeld krie'we de vraoge es awwe nog es wat vertaelperblemen behanelen
willen in An de Liende. Et bliekt dat een protte meensken de Biebel wel lezen en dan daen-
ken dat ze begriepen wat d'r staot mar over pattie zaeken die wi'j al es ansneden hebben,
hebben ze vaeks niet veerder naodocht en gavven oonze stokkies van eerder op dit plak
toch ok wel es wat een frisse kiek. Now, we hebben vanzels nog wel een hiele protte van
zokke stokkies klaorliggen want d'r is een protte waoj' meer van weten moeten om zo goed
meugelik te vertaelen.

Mar goed, now eerst mar weer een protte wille mit en om disse Liende...

De redaktie
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Agende…

t Dialexicon Twents…

Op t Twents Offensief II, op 14 april tusken 20:00 en 24:00 uur biej Media Art
Café Berlijn in Eanske, verschient de boekversie van t Dialexicon Twents, van
Goaitsen van der Vliet.
T-N 50.000 trefweurde en N-T 25.000, beide zon 900 ziedn.

Op 7 april van 20:00 tot 22:00 ure in de Geriffemeerde karke in Donkerbroek
kuj' onder leiding van pastor Erica Plomp-den Uijl miemeren over God.

Op 15 april Matteüs Passie in de geriffemeerde karke in Donkerbroek
Op 17 april Matteüs Passie in de geriffemeerde karke Appelsche
Op 22 april Matteüs Passie in 'Et Anker' in Oosterwoolde
Alle aovens beginnen om 19:30 ure en de toegang is ommenocht.

Kiek veur meer infermaosie veerderop in dit nommer, op blz. 5.

Essay schrijfwedstrijd...

De Leeuwarder Courant heeft in het kader van de 'Nacht van de Filosofie

Fryslân 2011' een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Schrijf een essay van
maximaal 750 woorden over 'De schoonheid van het echte leven'. Een
vakkundige jury beoordeelt de verhalen en de beste inzendingen worden in de
zaterdagse bijlage van de LC gepubliceerd. De winnaar wordt uitgenodigd in de
'Nacht' van 16 april en ontvangt een boekenpakket van € 75,00. Stuur je essay
voor 4 april naar filosofie@lc.nl of naar de Redactie Leeuwarder Courant,
Postbus 394, 8901 BD  Leeuwarden.

Voor meer schrijfwedstrijden kijk je op:

http://www.schrijvenonline.org/wedstrijden

Ooldhiedkaemer Wolvege…

Vanaf 1 maart is er in de oudheidkamer een expositie van merklappen. Deze
zijn gemaakt door mevrouw U. Peters uit Wolvega. Haar merklappen gaan door
heel Nederland en de laatste expositie van haar merklappen was in Duitsland.
Wij zijn ook zeer blij dat haar merklappen bij ons in de oudheidkamer drie
maanden tentoongesteld worden.



5

Matteüs Passion…

MATTEUS PASSIE IN OOSTSTELLINGEWERF
Een eigentijdse Passie met oude elementen.

De werkgroep Vorming en Toerusting van de protestantse kerken van Oosterwolde,
Appelscha, Donkerbroek en Frieslands End, biedt u met gepaste trots een bijzonder
zangproject aan. Een gezongen Passie op basis van teksten uit Matteüs, over het lijden
en sterven van Jezus.
Vanaf januari is er door een vierstemmig gelegenheidkoor en combo samengesteld uit
deze dorpen druk gerepeteerd om de muziek en teksten onder de knie te krijgen. Wij
zijn blij dat we in de week vooraf gaand aan Pasen de Matteüs Passie ten gehore
mogen brengen.
Deze moderne versie van de Matteüs Passie is geschreven door Gerard van Amstel en
Piet van Midden heeft er passende eigentijdse muziek bij gemaakt.

Het project staat onder leiding van Akke Bosma uit Sneek, zij heeft het
conservatorium gevolgd en al veel ervaring opgedaan met dit soort zangprojecten. Zij
heeft met haar enthousiaste begeleiding  haar passie voor de Passie over weten te
brengen op het koor en combo.

In deze uitvoering zijn vier koralen van Bach’s meesterwerk de Matteus Passion
verwerkt die door het publiek meegezongen kunnen worden. Wij nodigen u dan ook
van harte uit om te komen luisteren, mee te zingen en vooral te genieten van dit
bijzondere project. De opvoeringen zullen plaats vinden in:
• de Gereformeerde kerk van Donkerbroek op 15 april,
• de Gereformeerde kerk van Appelscha op 17 april,
• in “Het Anker”  te Oosterwolde op 22 april.

De aanvang is 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zal wel een collecte zijn voor de
onkosten bestrijding. Graag tot ziens.

DRIE AVONDEN IN DE 40-DAGENTIJD ALS EEN BEZINNING

Op 7 april van 20.00 tot 22.00 uur in de gereformeerde kerk in Donkerbroek kunt u
mijmeren over God, de mens en de wereld. Gespreksleider Erica Plomp-den Uijl
Als uitgangspunt gebruiken we enkele hoofdstukken uit het boek van Jürgen Beumer

Heeft de regen een vader? Mijmeren over God, de mens en de wereld.

De tekst zoekt een verbinding met onze persoonlijke ervaringen. Geloven speelt zich
af tussen weten en niet- weten én het vertrouwen dat onze geloofswoorden gaan over
een God die onze wereld draagt. Via woorden en korte meditatievormen proberen we
gedachten en gevoelens iets langer vast te houden dan gebruikelijk is in de haast van
het leven.
Door de avonden loopt als rode draad vrede zoeken met God, jezelf en de wereld om
je heen. Een moment om even op adem te komen in de hectiek van alledag.

Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End

tel 0516 44 14 77;  e-mail de.pastorije@hetnet.nl
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Goekunde…

Van ‘Kopstôkken’ kwam kotleden et veurjaor-
nommer van de 5de jaorgang uut. Kiek mar gauw es op
www.kopstokken.nl/veurjaor.htm#_Toc215476242
en neem dan ok drekt even een abonnement.

Van ‘Van over de Iessel’ komt op ditzelde stuit
et april-nommer uut. Kiek mar gauw es op
www.vanoverdeiessel.nl/?msgid=5
en neem dan ok drekt even een abonnement.

Publyk kin stimme foar publykspriis www.edufrysk.nl

It publyk kin no stimme op de nominearren foar de lanlike e-learning award 2011, kategory
'best practices', dêr't www.edufrysk.nl ûnder falt.

De ynternetlearomjouwing Frysk www.edufrysk.nl fan de Afûk is nominearre foar de
Nederlânske E-learning Award. Op 5 april wurdt op it Nasjonale E-learning Kongres yn
Eindhoven de útslach bekend makke.De publykssjuery kin fan no ôf oant en mei 4 april

stimme troch op de folgjende link te klikken: http://bit.ly/glawDD, de filmkes te besjen en
dan in kar te meitsjen.

Op www.edufrysk.nl kinne sawol Frysktaligen as net-Frysktaligen telâne om Frysk te learen.
De site makket gebrûk fan alle multymediale mooglikheden, sadat it taallearen in libben
proses wurdt. Muzyk, fideo's, ferhalen en games motivearje de taallearders.
Klik hjir foar in fideopresintaasje fan eduFrysk:
http://www.youtube.com/watch?v=lIhB2pq2Dyc

It giet om in 'best practice' award en de faksjuery hat by dy kategoary foaral rekken hâlden
mei de kritearia 'ymplemintaasje yn de organisaasje', 'akseptaasje fan de brûkers' en
'oantoanber resultaat en impact'. www.e-learning.nl



7

Et hemd is naoder as de rok…

Et hemd is naoder as de rok

Elke Stellingwarver wet wel de betekenis hiervan.
De regering die et now veur et zeggen het haandeld daor ok slim naor. Achttien
miljard bezunigen, dat zit heur mar hoge. As argement voeren ze an : as we et niet
doen dan zitten oonze kleinkieder  laeter mit de gebakken peren. Kotten op et
onderwies en beknibbelen op de sociaole veurzienings.

Dat de gewone man / vrouw now drekt al mit de gebakken peren komt te zitten, daor
stikken ze de kop veur in et zaand. Die meensken, daor bin de meersten van dus daor
moeten we et haelen  volgens menister Henk Kamp. De duurdere klasse ontspringt zo
as gewoonlik weer de daans. Je zollen toch daenken hoe is et meugelik dat er nog
zovule meensken binnen en die ok  wel aorig leerd hebben et hiel gewoon vienen om
niet eerlik te dielen.

Menister Kamp hakt mit etzelfde bielegien as zien vroegere collega Eelco Brinkman,
die eertieds de uutkerings loskoppeld het van de lonen. De gewone meensken vulen
dit nog de  hieltied an de lijve. Bi’j  zorginstelling Philadelphia zullen ze heur meneer
Brinkman ok nog wel herinneren. Onveurstelber, de man zol verbeuden moeten
wezen.

Dat disse feguren mit goedbetaelde baenen, de moed nog altied weer hebben om de
mindere man te kotten. As ze now bi’j heur eigen soortgenoten beginnen dan ko’j je
daor nog wat bi’j veurstellen.

’t Zal wel an mi’j liggen…

Henk de Vries

Naacht

Te zoemerdag
et mag zo wezen
mar te winter
onder de brogge
op een baankien
in et park
alle tied
om dood te gaon

pb
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Ik komme haost

niet meer an mien

wark veur et

Stellingwarfs toe

WietskeWietskeWietskeWietske
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Wilde narcissen…

Wilde narcissen in de Stellingwerven

Voor het eerst wordt over het voorkomen van de 'Tiedlozen' (Narcissus Pseudonarcissus
subspecies pseudonarcissus .L) in de Stellingwerven melding gemaakt door W. Beye-
rinck in de Levende Natuur van 1937. Beyerinck was in die jaren directeur van het
Biologisch Station te Wijster. Hij kwam in die episode van zijn leven regelmatig op
familiebezoek in Oosterwolde bij zijn zwager Hendrik Jan Popping. Popping schreef
over zijn archeologische vondsten betreffende de Tjongercultuur ook regelmatig in het
tijdschrift de Levende Natuur.

Tijdens deze familiebezoeken valt het Beyerinck op dat er op veel boerenerven in de
Stellingwerven langs de beekdalen van de Tjonger en de Linde Wilde narcissen groe-
ien. Van oorsprong groeiden deze in de weilanden langs de Linde en de Tjonger. De
Wilde narcissen werden door de jonge koeien die in het voorjaar werden ingeschaard
niet opgegeten. Want in deze planten zitten stoffen die giftig zijn voor mens en dier.
Naast calcium occalaat zijn het vooral de alkaloïden die de plant giftig maken. Eén van
die alkaloïden is galanthamine. Deze stof wordt gebruikt als geneesmiddel tegen de
ziekte van Alzheimer.

In 2009 ben ik begonnen met literatur- en veldonderzoek naar het vóórkomen van de
Wilde narcis in de Stellingwerven. In 2011 rond ik dit af met het schrijven van een boek
over het wel en wee van de Wilde narcis. Het gaat ook over oude cultuurhistorische
narcissen die nog voorkomen in de Stellingwerven. Een vraag die ik o.a. hoop te beant-
woorden is 'wie zijn er verantwoordelijk voor het uitgraven van de Wilde narcis uit de

weilanden langs de Linde en de Tjonger' en  'waar zijn ze overal terechtgekomen in

Fryslân'.

Voor het bewonderen van oude cultuurhistorische narcissen en oude cultuur-planten uit
o.a. de Stellingwerven kunt u terecht in de tuin van Huize Hynsteblom van Hindrik van
der Ploeg, Bokkekampsweg 4 te Donkerbroek. Elke zondag open van  14- 17 u.
www.martypoorter.nl

Hindrik van der Ploeg

oud- docent natuur- en milieu Stenden Hogeschool

Naacht

Maegien toch
och maegien toch
op je hoge hakken
op de Wêze of de Wallen
is dit waj' warkelik willen?

pb
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Tomke…

Mit goedvienen overneumen uut: De Fryslân

Dit verhaeltien is van: Auck Peanstra

Et plaetien is van: Luuk Klazinga

Eier zuken

Kornelia zet een deusien mit eier op 'e taofel.
Tien witte kiepe-eier uut de winkel.
"Wat doen jow Kornelia?" vraogt Tomke.
Kornelia zegt niks, zi'j glimkt alliend wat.
Ze zet d'r vier potties mit varve bi'j,
een peer kwaasten en een beker waeter.
"Ik weet et!" ropt Tomke. "Wi'j gaon eier varven."
"Krek", zegt Kornelia. "Nog iene naacht, dan is et
Paosken. Dan verstop ik de eier in de tuun. En jim meugen
ze opzuken. Mar eerst moe'we de eier..."
"Varven!", ropt Tomke bliede. "Mag ik helpen, Kornelia?"
"Ja heur,” zegt Kornelia. “Kriege mar een kwaaste."

Al gauw zitten Tomke en Kornelia te varven.
"Wat wodden ze mooi!", ropt Romke.
"Maek ie ok een gruun ei, Tomke?"
"Nee", zegt Tomke. "D'r is gien grune varve. Alliend rood,
en blauw, en geel."

De aanderemorgen bin Romke en Tomke al op 'e tied
wakker.
"Meu’we de eier now opzuken, Kornelia?"
"Toe dan mar", zegt Kornelia. "Ze liggen op hiele mooie
plakkies."
"D'r ligt iene bi'j de toolter!" ropt Romke.
"Ik zie een ei aachter et stek!", lacht Tomke.
Al gauw hebben ze negen eier vunnen. Now moe'n ze nog
iene opzuken. Romke speurt bi'j de vaort. Hi'j snoft….
snoft
Tomke ropt: "Ja, hier ligt et laeste ei!"
"Hier ok!", blaft Romke. "Een gruun ei."
"Een gruun ei?", zegt Kornelia. "Dat bestaot niet".
"Nee", zegt Tomke. "D'r was gien grune varve".
"Et is wel zo", zegt Romke. "Kiek zels mar".

Romke wist naor et nust in de wal.
Hi'j het hielemaole geliek. D'r ligt een gruun ei in.
"Niet ankommen, Romke", ropt Kornelia vlogge.
"Dat ei dot niet mit. Dit is een ei van een eentien. Daor
komt douk een entepiekien uut".

Dan gaon ze in huus.
Paoske-eier eten.

Aaien sykje

Kornelia set in doaske mei aaien op 'e tafel.
Tsien wite hinne-aaien út de winkel.
'Wat dochtsto, Kornelia?", freget Tomke.
Kornelia fertelt neat, se glimket heimsinnich.
Se set der fjouwer potsjes mei ferve by,
in pear kwasten en in beker fol wetter.
'Ik wit it!', ropt Tomke. 'We sille aaien fervje.'
'Krekt,' seit Kornelia. 'Noch ien nachtsje, dan is it
Peaske. Dan ferstopje ik de aaien yn 'e tún. En jim
meie se opsykje. Mar earst moatte we de aaien...'
'Fervje!', ropt Tomke bliid. 'Mei ik helpe, Kornelia?’
'Ja, hear,' seit Kornelia. 'Krij mar in kwaste.'

Al gau sitte Tomke en Kornelia te fervjen.
'Wat wurde se moai!', ropt Romke.
'Makkest ek in grien aai, Tomke?'
'Nee,' seit Tomke. 'Der is gjin griene ferve. Allinne
read, en blau, en giel.'

De oare moarns binne Romke en Tomke al betiid
wekker.
'Meie we de aaien no opsykje, Kornelia?'
'Toe mar,' seit Kornelia. 'Se lizze op hiele moaie
plakjes.'
'Der leit ien by de skommel!', ropt Romke.
'Ik sjoch in aai achter it stek!', laket Tomke.
Al gau ha se njoggen aaien fûn. No moatte se noch
ien sykje. Romke speurt by de feart. Hy snúft...
snúft...
Tomke ropt: 'Ja hjir leit it lêste aai!'
'Hjir ek!', blaft Romke. 'In grien aai.'
'In grien aai?', seit Kornelia. 'Dat kin net.'
'Nee,' seit Tomke. 'Der wie gjin griene ferve.'
'It is wol sa,' seit Romke. 'Sjoch sels mar.'

Romke wiist nei in nêst yn de wâl.
Hy hat hielendal gelyk. Der leit in grien aai yn.
'Net oankomme, Romke,' ropt Kornelia gau.
'Dat aai docht net mei. Dat is in aai fan in eintsje. Dêr
komt skielk in lyts pykje út.'

Dan geane se yn 'e hûs.
Peaske-aaien ite.
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Nao de winter…

Nao de winter

Wanneer de sni-j is esmölten
Et leste ies is op-elost
Bin-n er opiens lentegeluuden
An de slootkaante en in een takkebos

Stiekem deurgaond en verkennend
Was et ondergrondse waark ook al verricht
Verlangend naor ruumte en locht
Veur een veurjaors angezicht

Ik neurie dat bekende wiesie
Over lentedaegen zo blaank en rein
Over al dat ni-je leven
Mit jonkheid zo teer en klein

Alles liekt opiens zo aanders
De lange winterslaop is uut
De dikke sjaal giet in de kaaste
Zelfs de klokke slat een lentegeluud

Wanneer de sni-j is esmölten
Et leste ies is op-elost
Herkennen wi-j weer de dingen van gistern
As de nature weer is op-edost

Femmy Woltman-Groen, Giethoorn
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Zal de geschiedenis…

Zal de geschiedenis zich na 500 jaar herhalen?

WOLVEGA – Het lijkt er op dat er niet aan wordt ontkomen om de gemeenten
Weststellingwerf, Ooststellingwerf en een klein deel van Opsterland samen te voegen.
Dat blijkt uit een onlangs in opdracht van de provincie Fryslân verschenen rapport van
de Commissie van Wijzen onder voorzitterschap van Lense Koopmans. De commissie
vindt dat er in de Stellingwerven al jarenlang veel en goed wordt samengewerkt en is
van mening dat dit tot een samenvoeging / herindeling kan leiden.

In 1517 werden de Stellingwerven gesplitst in Stellingwerf-Westeinde en Stellingwerf-
Oosteinde. Zou het dan 500 jaar later, in 2017 weer worden samengevoegd?
Vooralsnog zal dit niet gebeuren als het aan het college van Westeinde ligt. In het
collegeprogramma 2010-2014 staat iets over de zelfstandigheid van Weststellingwerf.
“Ons leidend motief is het waarborgen van de eigen bestuurlijke identiteit, autonomie,

dienstverlening en herkenbaarheid voor de burgers”. Burgemeester Gerard van
Klaveren heeft dikwijls uitlatingen gedaan dat herindeling niet aan de orde is, mede
gezien de goede samenwerking en het effectief en efficiënt werken van de beide
Stellingwerfse gemeenten. Het betreft de brandweer, belastingen, onderwijs, vastgoed
Werk & Inkomen en ICT. Inmiddels wordt ook op een paar gebieden samengewerkt
met Opsterland.

Lenus van der Broek

Communicatie & Fotografie

'Woord in beeld’ - ‘Beeld in woord’

   

Op dit kaartje de indeling zoals de commissie dat ziet.
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Ljippe…net...

Ljippenet...

Et wodt in de meertmaond te drok op et laand, wodt d'r zegd. Hiel vroeger moch ie et
hiele jaor deur wel kivietseierzuken mar vandaege-de-dag mag, of beter zegd, moet et
allemaole in iene maond gebeuren. Deur de drokte stellen de gezaemelike plaetselik
voegelwaachten now veur om boeren te verplichten om stoplochten bi'j et hekke op de
dam te zetten. Bi'j meer as vuuf eierzukers op iene bunder greide of bouw moet dat
locht dan vot op rood springen. D'r is ok een regel in de maek die eerst wil daj' sms-en
veurdaj' et laand intrekken. Bi'j vier sms-sies (iene veur 't breken) springt dat locht dan
ok op rood.

Zoe'n sms-mesiene moej' naost een eierzukerskaorte as eierzuker toch al bi'j je hebben
aanders maj' ze niet iens oppakken en onder de pette stoppen. In 't geheim mag zoks
weer wel want dan moej' ze now krek onder de pette holen. Jan Klaos en Ketrijn
vienen et mar niks en daenken d'r stark over om ankem jaor een zonuumd ‘ljippenet’

over et laand te spannen. Aovens et net even antrekken en boven een druge sloot leeg
schudden van de eier. Op 'e menninge kun ze dan mooi verpat wodden onder et volk
van de eigen buurt, an alleman die Fries praoten kan en op klompen lopt.

Een dadde meugelikhied moet nog over stemd wodden mar in dat geval willen de
gezaemelike plaetselike voegelwaachten uutstellen dat alle eier diej' vienen mitnemen
meugen behalven een eerste. Dat liekt mi'j trouwens niks toe. Neffens mi'j wo'n d'r
dan vusen te vule eier mit naor huus toe neumen.

pb

’n Bitje Lând van Kuuksen humor

Hannes zit te wâchten béj d’n dokter as de assistente in de wachtkaomer kumt.
Dan vraogt z’án Hannes: ” Meneer Janssen, waar komt u voor?”
“Vör d’n dokter zuster”.  “Ja, maar ik bedoel, wat mankeert er aan?” “Nou zuster, ik kan
bekant nie pisse!“
“Maar meneer Janssen”, zét de zuster, “dat zegt u hier toch niet zo!”
”Wa mo’k dan zégge?” vraogt Hannes.
“Nou dan zegt u b.v…. ik heb iets aan mijn oor, begrijpt u!’
’n Par daog látter zit Hannes wér in de wachtkaomer as de zuster vraogt:” En meneer Janssen,
wat mankeert U?”
”Ik heb iets án mien oor zuster?”
Vraogt de zuster wér: “En wat mankeert u aan uw oor, meneer Janssen?”
“Nou zuster”,  zét Hannes, “dè za’k oe ’s krek vertélle… ik kan d’r bekânt nie mi pisse!” .

Chris Kerkhoff
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Gastfrij Frysk…

Boerencamping Swalkersstee winnaar Gastfrij Frysk

Afgelopen seizoen heeft de gastvrijheidcampagne 'Gastfrij Frysk' voor de tweede maal
plaatsgevonden. In 2010 kon er door bezoekers en gasten op de website gestemd worden
op horeca- en toerismegelegenheden in Fryslân. Duizenden mensen hebben een stem
uitgebracht en een reactie achtergelaten op de website www.gastfrijfrysk.nl.

Uiteindelijk zijn er 14 bedrijven genomineerd en heeft de jury in elke categorie 1 winnaar
gekozen, dat zijn:

- Grand Hotel Post-Plaza uit Leeuwarden (categorie Hotel);
- Visrestaurant Vis en Meer uit Wâldsein (categorie Restaurant);
- Herbergh Het Wapen van Friesland uit Easterlittens (categorie Café);
- Bed & Breakfast De Dream uit Leeuwarden (categorie Bed en Breakfast);
- Boerencamping Swalkersstee uit De Tike (categorie Boerencamping).

Boerencamping Swalkersstee werd door de jury als best beoordeeld en kan zich daarom
ook ‘overallwinner’ noemen van de GastfrijFrysk-award 2010. De eigenaren kunnen
volgens de jury trots zijn op het bedrijf. Het is een klein en authentiek bedrijf dat geleid
wordt door mensen die een aantal typisch Friese eigenschappen hebben; ze zijn
bescheiden, maar bovenal ook trots, hebben veel kennis van de eigen omgeving en weten
hier ook over te vertellen. Ze hebben in het verleden zelf regelmatig campings bezocht en
hebben de ergenissen die zij hier tegenkwamen weggelaten bij Swalkersstee, zodat de
gasten hier geen last van hebben. Daarnaast laten ze de gasten vrij en staan ze zelf niet op
de voorgrond, terwijl ze wel klaar staan wanneer de gasten hen nodig hebben.

Een citaat van de eigenaar:
‘Zorgen dat je gasten het naar het zin hebben en op dusdanige manier regelen dat je niet

zelf nadrukkelijk in beeld bent als gastheer, dat ze zich thuis voelen en hun eigen gang

gaan en niet denken van oh mag dit wel en mag dat wel. Ze moeten hier zichzelf zo vrij

mogelijk kunnen bewegen.’

Gastfrij Frysk is een initiatief van de ‘Praat mar Frysk-campanje’ fan de Afûk in
samenwerking met  Koninklijke Horeca Nederland, Vekabo en Fryslân Marketing.

Lingua-Ienhied

In et 'Nederlands Juristenblad' van een peer weke leden kwa'k et begrip 'linguïstische

eenheid' tegen. Doe bin 'k es een peer ure in de hangmatte liggen gaon mit de vraoge: wat
in de vrede is een linguïstische ienhied?
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Oonze Henke…

Oonze Henke was een breur van oonze buurvrouw, ja eigenluk een halfbreur maor dat was een
famieliegeheim. Zeg maor zien vaeder was niet bekend. Dur worde e-fluustert dat de
deurwaarder van de gemeente ur wat mit te maeken had. Die had volgens sommigen ut
onaangenaame veur ut aangenaame verwisseld. Maor - dat tussendeur - zie nuumden oonze
Henke zo omdat zien moe dat altied zee as ze hum reup.

Oonze Henke was bi-j de buurvrouw in de kost e-keumen toen zien moeder overleed en hi-j
zich niet kon redden omdat hi-j nog gien ei kon koken en de buurman was ook al overleden dus
plekke zat. Hi-j woonde op een kaemertie an de achterkaante. Ut was een vremde patjakker
oonze Henke. Ut was echt een olde vrijgezel zoas ze nouw niet meer bestaon en ook niet meer
kunnen bestaon omdat niemand dat nog accepteert. Hi-j had wel ies verkering had maor gien
vrouwe kon ut mit hum uut holden op de maniere zo as hi-j leefde. Hi-j was zo zuunig, as
kiender kreej nog gien stuuver van um en de buurvrouw mos iedere weeke zeurn om ut kostgeld
wat hi-j mos betaelen. Zie hadden um al drie keer zowat op straote e-zet. Een paer keer per jaor
ging hi-j uut. Dat vertôl hi-j dan niet veuruut maor hi-j was zo verdwenen. Op een vri-jdag ging
hi-j een pakkie sjek haelen en bleef dan geliek een hele weeke weg.

Mit de TieTie in Assen was hi-j een keer drie weken weg e-bleven omdat ze um in plaetse van
in Assen in België uut de auto e-zet hadden omdat hi-j mit de dronkende konte in een
vrachtwaegen e-kreupen was die daor enne ging en hi-j nog steeds in de overtuuging was dat hi-
j bi-j de TieTie was maor de motors niet kon vienden en niemand wus waor hi-j al die tied e-
west was. Toen de buurvrouw naor de peliessie ging was de Belgiese peliessie um net weer nao
een aordige rel - want hi-j wol nog steeds naor de TieTie - hum an ut terrogge brengen naor
Nederlaand waor ze um in Breda op de trein e-zet hadden.

As hi-j gruuntesoep at dan viste hi-j alle gruunte ur uut die legde hi-j op de raand van ut bord
omdat hi-j dat niet luste zodat ur waeter overbleef ut vlees kouwde hi-j uut en legde dat ur
naost. Ut was net een schilderijgien. Maor iedere weeke vreug hi-j weer naor gruuntesoep want
die vund hi-j zo lekker. Sigaretten rookte hi-j niet op, hi-j vrat ze op. Ut was net of hi-j proemde
en ook nog zwaore sjek en ut liefst op de WC waor hi-j dan uren zat zo dat een aander ur niet
enne kon en ut hele huus ur van stunk en alle ruuten lôs mossen. Zoepen dat kon hi-j wel. Ie
kregen um niet onder de taefel. Maor hi-j was wel iedere dag bezeupen. Soms kwam hi-j thuus
en was dan zo bezeupen dat hi-j dwars in bedde ging liggen en dan reup hi-j dat zien bedde e-
krumpen was omdat hi-j ur niet meer in paste.

Hi-j is jaoren lid van de voetbalclub e-west maor had nog nooit gien voetbalwedstrijd e-zien
omdat hi-j nooit verder kwam as de kantine. As de bus van ut voetbal terrogge kwam van de
uutwedstrijden zat hi-j veurin zodat de buurvrouw de soep mit de eerpels opzette want zie reden
altied bi-j heur veur ut huus langs en dan zag ze hum zitten en zie dochte dat hi-j dan zo thuus
kwam want as de bus weer terrogge ging zat ur niemand meer in. Maor laeter bleek dat hi-j dan
languut lag zodat ze hum niet konden zien en dan rechtstreeks naor de kroeg ging en 's oams
heel laete thuus kwam. En nouw soj denken daj (de buurvrouw dus) dat nao een paer keer wel
in de gaaten sollen kriegen maor hi-j deed niet altied ut zelfde. Soms stond hi-j mit vief minuten
veur de deure en ging dan nao ut eten op de sofa liggen en kwam ur pas as hi-j naor bedde ging
weer of. En een aandere keer kwam hi-j nao drie daegen weer thuus.

Ja, old is hi-j niet e-worden maor dat kan ook niet aj zo leven, wi-j wel geleuven. Aj ut nouw zo
vertellen is ut leuk maor om ut mit te maeken was ut aordig minder en ik denke niet dat ur nouw
nog meensen binn die zulk gedrag accepteren. Maor de buurvrouw vond ut zeker goed want ik
hebbe heur nooit heuren klaegen. Mischien nog niet ge-emansipeert...

Harm Cramer
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Workshops in Frankriek…

De afgelopen jaren klusten Gert en ik in ons Franse huis. Inmiddels is dat huis klaar
voor gasten. Er zijn 4 zit/slaapkamers met voldoende sanitair, er is een keuken, een
eetkamer waar je met tien personen kunt eten en een woonkamer. De afgelopen
voorjaarsvakantie zijn we met een bestelbus naar Frankrijk geweest om het huis klaar
te maken voor gasten. Ons huis La Fonatine staat in een klein bloemrijk dorpje op de
grens van de Vogezen in het departement Haute-Saône op 6 uur rijden van Utrecht.

Verder hebben wij hard gewerkt in een tweede huis in Frankrijk om dit zo ver te krijgen
dat wij er zelf kunnen ‘wonen’. Toen wij op 30 april 2010 deze ‘bouwval’ zonder sanitair
en elektra kochten, ging al onze energie en tijd in het opknappen. Misschien helpt het
je dan als je christen bent en leeft van hoop en vertrouwen. Zonder die twee hadden
we het zo weer te koop gezet. Want na een paar maanden bezig zijn, blijkt het werk
toch meer dan je denkt. Het dak is wel goed, maar niet overal. We zetten door omdat
we het kochten met een doel om workshops te geven voor Nederlanders. De vakanties
blijven dus werkvakanties die energie kosten, maar die vooral energie zullen geven.

Vanaf 1 mei is het grote gastenhuis te huur behalve in de weken dat ik er zelf
workshops geeft. Nu de klusprioriteit wat lager ligt, volg ik mijn passie; n.l. het werken
met mensen om het leven mooier te maken. Deze zomer geef ik drie verschillende
workshops in Frankrijk.

De eerste Werken aan je Relatie wordt zowel in juni als in juli gegeven (1-6 juni en
17-23 juli). Het is heel normaal om te investeren in opleiding, opvoeding en wonen,
maar hoe zit dat met relaties? Hoe vind je evenwicht in een druk bestaan gevuld met
werk, partner en (klein)kinderen en vrienden? Hoe ga je om met het verlangen naar
eigen vrijheid en je verantwoordelijkheid naar de ander?

Ook de tweede workshop Creatief Schrijven wordt twee keer gegeven (8-13 juni en
24-30 juli). Iedereen kan schrijven, maar waar moet een verhaal of column aan
voldoen om het lekker leesbaar te krijgen? Of je nu je levensverhaal wilt opschrijven of
een dagboek als spiegel van je eigen ziel wilt bijhouden. Het helpt al je al je zintuigen
daarbij gebruikt en weet wat de regels zijn. Het leuke vindt Erica om samen
inspiratiebronnen aan te boren en creatief te werken.

In augustus (7-13 augustus) is er een week alleen voor vrouwen Leven met Lef. Dan
staan we stil bij diepere verlangens en wensen. De bedoeling is dat oude dromen tot
leven komen en waar worden door er aan te werken. In de praktijk betekent dit vooral
aan jezelf werken via activiteiten in de natuur, door schrijf- en schilderopdrachten, door
meditatie, stilte en muziek.

Wilt u meer weten. Dan kunt u een folder bij haar aanvragen per mail
de.pastoijre@hetnet.nl of telefonisch op nummer 0516441477.
De website www.depastorije.nl  is sinds kort online.

Plomp-den Uijl uit Makkinga,

pastor van de streekgemeente Frieslands End
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Jufrouw Nellie…

Jufrouw Nellie

Ik was zes joar en verliefd op Nellie
De juffrouw uut de eerste klas.
Mien aedem stokte in de keel.

Ik krege ut benauwd as ik heur zag
Ut was net of zi-j de enigste op de hele wereld was

Wat was ik toch verliefd dat ef ze niet e-weten.
Dat hef ze mischien niet e-zien

Want inienkeer was ze e-trouwt.
Mit een vent in een militair pak

Ik hebbe heur in gien weken weer an e-keken

Hoe kon ze dat nouw doen.
Wat mos ze toch mit die vent.

Zie was oonze juffrouw.
De juffrouw uut oonze klas

En niet de juffrouw van die vent in dat militaire pak

T-is niet weer goed e-keumen.
De baand worde niet weer goed.

Ik wasse nog te jong om ut te begriepen.
Ik was nog te jong om ut te verstoan.

Dat ut leven soms hard is en  zo kan goan.

Harm Cramer
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Fraanse fietse…

Go'ij allemoale,
Et is midden in de Meertmoand en de sni'j bin wi'j nog niet kwiet. Et hef al wat e'kwakkeld
mar dat is nog mar tieserijje. Veur de leste helfte van Mei is et mit veurjoar hier nooit
veule e'weerd en dan is et vake zo iniens zomer. Um et winterweer wat kwiet te ween bin't
Geertien en ik - zei de gek - veurige moand nog een weke of drijje noar de Algarve e'west.
Doar hew wi'j et weer best van zin had en de vrouwe wil komend joar veule langer. Now
dat mut allemoale nog. Eerst zult wi'j weer ies bi'j oe kieken. Dat doe'w de mieste
veurjoars.

Mien stukkien giet disse reize niet meer oaver de oorlogsjoaren mar vlak doarnoa. Ik
denke dat ik oe nog een paar moal wat zal vertellen oaver mien latere jonge joaren veurdat
ik oaver oenze beleivenissen in Canada begunne.

Zo as altied hef mien verhaal te doen mit oens leiven op dat boerengedoegien achter in et
land niet varre van et Moppeler ziekenhuus of. Et mieste is woar gebeurd, allent de namen
he'k veur de dudelikheid wel ies wat veraandert.

Ai'j wat oaver mien schrieverijje te zeggen hept, loat oens dat weten op hbolding@gmail.com

Varder goed goan van
Geertien en Henke

***********

De Fraanse fietse...

Et was al weer een joar e'lene dat wi'j de Duutsers kwiet waren en ik zatte now bi'j de
meister in de veerde klasse. Dat stund mi'j best an want now leerde ik een bulte
geschiedenis. Wie der et eerste in oens land woonden en ook oaver een bulte oorlog. De
meister kun mooi oaver die tied proten. Wi'j mussen ook verscheiden joartallen leren, die
wi'j hardop ofdreunden. En dan was er netuurlik ook adriekskunde. Dat was mien liefste
vak! De meister wees mit een bamboestokkien de plaatsen an op grote landkaorten. Antmit
gebruukte hi'j zien stokkien ook wel veur wat aans. Dat verrekte ding kun soms zoiens op
oen banke neerkletsen hai'j mit oen buurman zatten te smoezen en gien acht gaven.

Ja, de meister har er de wiend goed onder. As hi'j oe deur zien brillegien mit golden
raandties strak an keek kus ie wel deur de gond zakken.

Mar miest was hi'j goed van passé en late op vri'jdag middag, noa speultied van de
kleinties, gungen wi'j altied zingen.

Vake uut et boek 'Valerius gedenkklanken' mit varsies oaver de Watergeus veur De Briel
en ook Klokke Roelandt en zuks.
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De leste tied reperteerden wi'j ook veule oens eigen volkslied! Kiek de Oosterboer, woar
oenze schoele stund, har now een buurtvereniging waor iederiene lid van was. De meister
en wat aandere luu harren een volkslied e'maakt mit wel veer coupletten. Et gung op de
wieze as et Limburgs volkslied, ie weten wel, iekenholt is iekenholt, dat zungen een paar
grote jongen, hept ze mar ien keer e'doane!

Mar goed disse buurtvereniging was drok in de weer  Sunterkloas, teneel, koartaovendties
en disse zomer kreeg wi'j ook een groot volksfeest!

Op een mooie zoaterdag in Juni was et zo varre. Een feestente stund op een stuk
gruunlaand tegenoaver de schoele en der was ook een zweefmeule en een paar kroampies
veur snuupgoed en zuks. In de morgen waren er spullegies veur schoelkiender, iederiene
kreeg een priesien. In de middag was er eerst was ophangen veur de grote magies. Dat was
niet zo makkelik want alles zat onder de grune ziepe en et was een gegoel van jewelste.

Toen hadden ze de Ronde van De Oosterboer op de fietse. Ze mussen een rondtien een
keer of viefe aftrappen. Mien beide breurs deden er an mit. Noa melkens was er ringrieden
op boerenwagens veur paren. Va har oenze Belg doarveur beschikboar e'steld en der waren
nog een stuk of vief aanderen. An dr'j erebogen was een ring e'hungen en de vrouwluu
mussen mit een stok die noar beneden gooien as ze der op een sukkeldraffien onder deur
vaarden. De eerste ronde har moe ze allemoale mar de twi'jde keer gung et helemoale mis
en vullen ze buten de priezen.

En toen was et feest in de tente! Noa de priesuutreiking kwam er een mannegien op toneel
mit een grote trekharmonica allemoale bekende varsies speulen. Eerst har wi'j nog heel
plechtig et Wilhelmus e'zungen en worden wi'j toe e'spreuken deur de veurzitter en toen
kwam oens eigen volkslied an de beurte. Van al dat gezing waren de meinsen durstig
e'worden en de bar deut goeie zaken.

Um de kosten te drukken was er ook een grote lotterri'jje mit een hoop kleine priesies zoas
ziepe, washaandies en koekies en zuks. Mar de heufdpries was een spiksplinternijjje grune
Fraanse fietse die boaven in de tente hung. Et was extra verlucht mit een grote
schijnwarper.

Mit mien kammeroadties kunnen wi'j de ogen doar hoaste niet ofhoalen. As we die toch ies
wunnen! Dat was heel wat aans dan mien olde roestige gevallegien. Ja, ik rede now niet
meer op de blote velgen mar har net as aander kiender ook luchtbaanden. Maar et was nog
altied een apart ding, die deurtrapper zonder remmen en ik mus nog altied uutkieken. Now
dat grune fietsien zat heel aans in mekare. Mit een kroem stuur en een bulte kabelties. Dat
was veur de remmen en de versnelling wus iene te vertellen. En der zat ook lucht op en
hele dunne baandties en op de stangen en de spatborden hadden ze rooie lijnties e'varfd,
biezies nummden ze dat, geleuf ik.

Mar goed, de muzikant speulde er drok op lus en ondertied wurden de lotties verkocht in
bossies van tiene. Va en moe gaven mi'j der twi'j en de mieste kiender kregen wel een paar
van der volk. Iederiene leek wel schik te hebben. Noa dat 'Daar bij de molen' e'zungen was
kwam de veurzitter weer op de plaanken mit oenze schoeljuffrouw. Ze mug uut een
melkpulle de winnende lotties pakken. Eerst worde het kleine goed e'doane en geregeld
heurd'ie iene bliede schreuwen veur een priesien. Ik hul de de toafel woar va en moe en
oenze buren anzaten wat in de gaten. Mit lieverloa lagen der al aordig wat priesies op.
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Toen kwam et grote moment. De leste pries, de heufdpries, die mooie Fraanse fietse! Die
stund now in volle glorie op et teneel. De juf dede der mar lange oaver um dat leste lottien
uut de pulle te zuken. Mar doar was et, in de moesstille tente. De veurzitter nam de tied um
de nummers te bekieken mar toen kwam et, veer cijferties. Nog eem heurd'ie niks en toen
mien va. Mien eigen va stund op. Hi'j had et! Hi'j had et!

Ik wete niet meer wie et eerste bi'j zien toafel was, ikke of mien breurs mar we schrowden
allemoale tegelieke: "Mag ik hum hebben?"

Va wus niet goed hoe hi'j er mit an mus. Wie har doar now op e'rekend. Iederiene wol hum
feliciteren en zien ni'jje anwinst bewonderen. Hi'j har al gauw wat glassies veur hum stoan
en de hele toafel har veul gein.

Moe har van te veuren al e'zegd dat ik gelieke noa de verlotting noar huus mus. Disse keer
zuk bi'j een buurjongien sloapen die oppas har.

Now ik har vanzufs niet veul zin um now weg te goan mar ofspraak was ofspraak. Gien
gezeur. De fietse kun morgen wel bekeken worden.

Van sloapen was die nacht niet veule e'komen en ik was in de vrugge mor'n al weer op
huus an e'goane. Va en mien breur waren nog an et melken toen ik de dam in leup. Mit
iene gung ik noar de dele. Daor zul de fietse wel stoan, mar niks heur, gien fieste. Moe was
al drok in de keuken an et redderen. Ze schruk toen ze mi'j zag en vrug of et niet goed was.
Now, mit mi'j was niks, mar woar was de Fraanse fietse?

Moe vertelde dat et wat late worden was en dat ze de fietse tegen tien ure zullen ophalen.
Now dat was wel wat sneu vund ik mar moe zei der varder niet veule van. Ik musse wel
hoaste tot de middag wachten veurdat va en mien breur Geuchien der an kwam. Va reed op
de ni'jje fieste. Et was wel een raar gezichte heur, zien heufd zo lege an de grond deur dat
kroeme stuur. Knelis mug hum eerst proberen. De stege op en neer noar de grote weg en
toen Geuchien. Dat wieze ventien bleef wel wat lange weg. Mus netuurlik schroeten tegen
de meinsen die weer kwamen uut de karke.

Toen was et mien beurte. Mar et gung niet zo best. Et zadel zat een beetien te hoge veur
mi'j. Va har et al gauw deur en zei dat ik eerst nog mar ies een joar greuien mus. Noa
melkens bin't va en moe nog eem naor goeie kunde reden an de aandere kaante van
Moppelt. En toen stund et veur op de stal te pronken. Buurman Freins en zien volk
kwamen nog eem langs, ook um nog wat noa te proten oaver de veurige dag. As ik et goed
begrepen hebbe, he'k nog wel wat e'mist. Van al die felicitoasies en glassies drinken was
va wat van de wieze raakt en de vrouwluu vunden et beter dat de pries nog mar een nacht
in de tente bleef. Va har meer dan genog an hum zulf en zien eigen olde fietse!

Mien breur Knelis hef et fietsien nog een paar keer mit e'had mar et ni'jgien was er veur
hum gauw of. Hi'j was een paar keer lillik e'vallen toen hi'j te hard deur de buchte vleug op
die smalle baandties en der zat ook al een slag in et veurrad. Va wol der eigenlik
helemoale niet meer op weg, dus was de kaans veur Geugien. Die zat er toch al vake an te
tiebelen. Er was altied wel wat dat meneer niet anstund, Et lucht stund te hoge, de remmen
warkten niet goed, et zadel mus bi'j e'steld worden en goa mar an. Hi'j zat er ook
verscheiden op te poetsen. Now, oenze stege har soms een bulte modderplassen dus hi'j
kun wel an de gaank blieven.
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Nao een goed joar was iederiene al op de fietse uut e'keken en mug ik er op. Dat kwam wel
goed uut want ik gung niet langer noar de Oosterboerse schoele mar noar de veurbereiding
op de Zuderschoele in Moppelt. Ik ware neudig an wat aans toe en et Fraanse fiestsien was
now veur mi'j.

Der was al niet zo veule Fraans meer an. Va har er een recht stuur op e'zet en de remmen
mit al die kabels waren er ook of. Now een gewone trugtraprem. Et zadeltien was der ook
al e'west en allent de stangen en de baanden waren nog et zelfde bleven. Oenze olde
fiestemaker schudde altied zien heufd as hi'j oens zag an komen. Hi'j mus van die
butenlaandse rommel niks hebben.

Mar goed ik hebbe der nog een paar joar mit deur e'sukkeld. Mar moe zei wel ies: "Ik
wolle dat wi'j dat ding nooit e'ziene hadden".

Henke Bolding

Disse stoete die a’k diele

Disse stoete die a’k diele is verleuren graon,
Mien wien was in een vrömde raank eschunken:
Een kerel overdag of de wiend bi’j nacht
Hef ’t veld eschoren, hef de droeve breuken.

Een zomerlaank hef ’t bloed van de wien
Eklöpt in 't vleis det de raank bedekte,
Een zomerlaank hef van de stoete
’t Graon mit de wiend espeuld.
Ze hebt de zunne breuken, ’t laand li’j emeuken.

Dit vleis det as brek, dit bloed det as vluuit
Hebt de aoders leeg elaoten,
Waren graon en droeve
Uut gevulig sap ontstaon:
Ie drinkt mien wien, mien stoete breek ie an.

Chris Canter, Madrid

Vertaeling in ’t Stellingwarfs van Stienwiekerlaand

van ‘This Bread I Break’ deur Dylan Thomas
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Volksverhaelen… (23)

In 1995 stuurde Jannie D. uut Wolvege veur de Oolde Pookpries zoe'n 120 mit de haand
schreven bladzieden in van een vertaeling van 'Bekende oude volksverhalen'. Jannie het doe
liekewel de pries niet wunnen, dat wodde Jan Oosterhof van Steggerde. In een brief van de
'Warkgroep Oolde Pook-pries' wodde Jannie liekwels slim prezen veur heur wark en ze zollen
et prachtig vienen as heur vertaeling nog es op de legere schoelen inzet wodden kon bi'j et vak
Hiemkunde. Daor is neffens oons an now toe niks van kommen mar wi'j vienen de verhaelen ok
best de muuite weerd…

-.-.-.-.-

Et smokkelde schaop

Dit verhaeltien stokt je uut, hoe de bewoonders van Dordrecht an heur bi'jnaeme
"schaopekoppen" kommen binnen. Luuster mar...

D'r woonde, hiel lange leden, in Dordrecht een slaachter, die een schaop smokkelen
wol. Hi'j kocht zoe'n beest bi'j een boer, trok et een jurk over de kop en zette et een
grote vrouwludehoed op 'e kop. Doe et aovend wodde perbeerde hi'j, tegere mit zien
zeune, et schaop langs de douane te brengen. Ze hadden et dier tussen heur in neumen
en leuten et op de twie aachterpoten lopen. Et leek d'r werachies een protte op, dat zi'j
saemen mit moeke op stap weren. Et schaop leup wel een betien aanders.
Mar toch, zo in 't eerste zwink haj' niet deur dat d'r een dier leup.

De slaachter en zien zeune weren mar wat tevreden over et schaop. En ze geleufden d'r
vaaste en zeker in, dat zi'j ongemurken et douanehusien passe-ren konnen. De douane,
die vanaachter et glas even naor heur keek, zag niks bijzon-ders. Hi'j miende, dat de
slaachter mit de vrouw en de zeune een kuiertien maekt hadden. Hi'j leut ze vri'j
deurlopen.

Mar o wee. Krek, doe ze veurbi'j weren, begon et schaop luud te blaeten.
"Aha!" docht de douane.
"Zoe'n geluud maekt de slagersvrouw niet."
En hi'j stapte naor buten. De slaachter was d'r netuurlik glundig bi'j. Sund die tied
nuumt ze de bewoonders van Dordrecht: "schaopekoppen".

Jannie D.
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Wonderlek alfabet…

Ons wonderlek alfabet

’t Is hendig, ’t is grappig, o wá ’ne vonst!
Jao, ons alfebet, de’s eigelek best raor!
Want a’k zo in’t wildeweg wa letterkes type,
Dan ziede d’r nie zo mar mî klaor!
Bevörbild: “ein fo, ezél et dêog lew hcot uon si tid”,
Daor is toch gén brood van te bakke
Mar léêsde ’t nou op z’n Arabisch van âchtre nor veur,
Dan hédde ’t inéns wel te pakke!
“dit is nou toch wel goéd te léze, of nie?”
En toch zien ’t de égeste letterkes gebleëve.
Dus ’t lit d’r mar ân, hoe of dè ge ze zét
Um ze zin en betékenis te geëve.

Oh, a’k ’t toch ‘s kos schriêve, zòas ‘ne poëet
Dan kon d’r um lache, kos ’t boeie, ongeloge.
En waore z’op ’n ândre menier nérgetypt,
Dan kridde ‘r meschien tranen van in d’óge!

Mar det talent krig ik jommergenoeg nie
Um op ’n mojje menier mit die letterkes te boeie.
Mar toch vien ik ’t nog altied ’n wonderlek iets
Det uut wa letters zòiets mois as taol kan groeie!

’t Énnigste, vien ik, wa d’r mar án mekeert
(En dè vien ík toch wel tweej bietjes zund...)
Is dè g’r de klankkleur van ons moi dialekt
nie hél percies mi beschriêve kunt.

In et Kuuks deur Chris Kerkhoff

In et laeste van veurig jaor wodde mi'j infermaosiebriefien (enquêteformulier) van de Schrieversronte
onder de ogen drokt, mit de vraoge wa'k daor van vun. Now, dan bi'j an 't goeie adres vanzels...

Op dat briefien ston o.e. de vraoge (vri'j vetaeld) as de doneteurs (gien leden, heur!) van die klub et ok
neudig vunnen om wel es wat in een aander gangber taeltien as alliend in et Stellingwarfs in heur
blattien of te drokken. Et eerste wat bi'j mi'j boven kwam was de gedaachte: aj' niet eupenstaon veur
aandermans idenen, hoe zuj' dan van aanderen vraogen dat ze eupenstaon veur jow idenen. Ik vun et
dan ok wat een domme vraoge van een lachlustopwekkende klub!

Now zo eerst mar want lichtkaans raek ik (weer) mit mien stokpeertien op drift...

pb
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Midlive crisis…

Zo as det bi-j zowat elleke vrouwe wel ies giet, en dus ook bi-j mi-j,  kump er op
een gegèèm  oongblik een periode in oen lèèm, det een vrouwmense wat
ongedurig en ontevrèden wordt, niet meer zo eel gelukkig is met wat ze ef, met de
andacht die ze kreg van eur echtgenoot,
Niet meer zo eel tevrèden met eur uuterlijk.
Zie wordt gries, kreg rimpels, wordt dikkerder en uutgezakt.

De zwoartekracht ef zien wark al joaren ongemarkt edoan en dut
zien wark nog altied ongenoadig deur.
En. . . et wordt now zichtbaarder!
Alles an eur lief wil noar benèden zakken en flubberen, et vleis
kump lössiger te zitten.
En dan die kleine en wat grotere ongemakken die j’ zomaar veur niks der bi-j
kreëng, en de drukte, ja-a, ie euren ‘t goed, de drukte!
Gien mense zal et geleum, maar ‘t lek wel of een vrouwspersoon et, in plase van
rustiger, as ze wat older wordt, et drukker kreg.
Manlief óéft niet meer te warken, blef toevedan thuus, óéft niet meer vrog op te
stoan en weg te wèènn.
Wil vrouwlief wel opstoan, dan zegt ‘t mànnegien:” Blíéf toch nog effm gezellig
leëng joh, ie óém der toch niet zo vrog uut?
Zovölle e’j toch niet te doen?

Nee, zovölle eb ik niet te doen.
Maar mien dagindiélige wordt wel eel anders, mien morn begunt een poze later.
Gezellig saamm ontbijten, troep opruumm, en oo deerns, et is al
koffietied.
”Now mu’j niet zo dramm, zeg e, en rustig koffiedrinken, want wi-j
em de tied eur!

                            Ja, ja, ie euren et goed,   Wi-j em de tied.
                            IJ zeg niet: ” Ik eb de tied.  Nee, wi-j em de tied.
Wordt er metiéne weer oaver mien tied beslist. Of et zien tied is!

De dag is nog gien drie ure old en er is al twie keer oaver mien tied beslist.
Later uut bedde en. . .Rustig  koffiedrinken.
Ik drei-je mi-j op.
Niet doen!   Wo’j gestresst van!    Skíét ie niks met op!   Bliém lachen!
Maar ik ad juust edacht det, now de kinder de deur uut waren, ik ies wat meer tied
veur mi-j zelf zol krieëng?
Ik kwam altied al op et leste plan, vun ik zellef!
Al was det niet arg eur, ik ad mi-j d’r altied prima onder evuuld, maar wel, umdet
ik in mien achter-eufd ad.  ”Mien tied kump nog wel“!
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Ik bouwden mi-j dan luchtkastèlen:
“Later as de kinder de deure uutbin en ik eel völle vri-je tied eb, dan goa ‘k
smorns as de zunne skíént lekker buten zitten met een boek.
Det lèèk mi-j now toch warkelijk et ende van vri-jetiedsgenot.

Of: ‘Later as mien man en ik older bin en ij niet meer óéfd te warken dan goan
wi-j samen en kuieren of fietsen.
Kump allemoale niks van terrechte!  Nikse weerd!
Kuieren, midden op de dag, as iederiéne warkt?   Doej’ niet!  Lek nàns noa!
Doej’ alleen soams, of sundes.  Ja, misskien a’j nog ies eel old worn!
Misskien!  Eel misskien, doar eb ik now nog gien weet van!

Ik worn dus in de loop van de tied al ongedoaniger en ongeduriger. Ik vúlen et.
D’r kon op een gegèèm moment wat gebeuren. Maar wat? Ja, det wus ik ook niet.
En, zoas ’t sprek, ’t gebeurt altied onverwachts è?
Vroang ze mi-j veur een veriénige woar a’k al joaren lid van bin, o’k niet wil

ellepm umme een krante in mekare te flansen. 
Det lek mi-j wel wat, det e’k nog nooit edoan, en een nije uutdaging door goa’k
niet veur an de kante.
Et mut edoan worn met nog een paar mensen.
Wi-j bin met twie mannen en twie vrouwm.
Kan alleen maar gezellig wèèn denk ik bi-j mi-j zelf.

De eerste oamd bin wi-j met ‘n vieren druk doende um et ge-eel een bettien op de
riége te krieëng.
D’r wordt een bult oaverlegd en enkelt een bettien auw-oerd.  Mut kunn.

De volgende keer as wi-j weer bi-j mekare komm, warken wi-j in grupies van
twie.
Ién man en ién vrouwe per stelligien, want vrouwm intresses en mannen intresses
leëng altied wat uutmekare, en die mun bi-j disse op iéne lijn komm.
Et warkt uutstèkend, wi-j skiéten alderbastend op.
Maar wat ook opsköt is, det ik et eel goed kan vinn met mien collega.
En ij, noar et skíént ook wel met mi-j.
Wel vremd, ik kenn em veurtied elemoale niet, ik ad em achis nog nooit ezien!
Ik ken em now ook alleent nog maar van name, maar ik kríége van de man een
andacht, of ik een bezunder mense bin. As wi-j een paar ure druk ewest bin
stoppm wi-j.
Wi-j blíémm nog effm noaproaten, en goan dan ellek ons eëng weg, noar uus.
d‘ Andere dag aal ik zo in mien gedachten de zake nog ies weer trugge, en alles
wat de man mi-j an andacht en belangstellige egèèm ef, kump  weer as een
prettige er-innering noar boam.
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Goh, denk ik, det vuult goed! Det eb ikin gien tieden met-emaakt
Ook al vuul ik mi-j wel skuldig teëngoaver mien man.
Det ik zukke kinderachtige dingen zo plezierig kan vinden!

Wi-j goan nog een keer of wat veur die krante bezig en onze vriendskap blef een
prettige bi-jkomstig-eid.
As de leste keer ankump, en wi-j inderdoad et ele gebeuren kloar em, goan wi-j
met ‘n  vieren nog empies een borrel drinken op de goeie ofloop, en weer vuul ik
mi-j as een koneginne deur al die vriendelijke andacht.

Maar dan wor ik rauw wakker eskuddet, en plof ik weer met de beide biénn stevig
otte grond.  IJ drinkt een borrel, en nog iéne, en nog iéne, en ij slöt taal uut die ik
elemoale niet fijn vinne.

 
IJ giet vremde geluden maken uut alle gaten die e ef, en kreg een eel gevlekt
gezichte.
IJ gallept kei-ard deur die kroeg, det e zo oardig teëng mi-j ewest is ummedet e
wel graag wat meer wol.
Maar det e wel in de gaten ef, det doar niks van  kump,  want ij wet al wel det ik
doar vuste trutterig veur bin.
Ik skame mi-j dood, wil wel deur de vloere en zakken van skaamte.
Van mien adonis in spé blef gien spoane meer eel.

A’k soams weer thuus komme van mi-jn avontuur, vertel ik et ele veraal an mi-jn
man.
Die lacht er ies fijnties umme en zeg dan met stoalen gezichte.
” Ie dachen dus da’j et bèter konden krieëng mien deerntien?
Now ie zien maar weer, ie em ‘t met mi-j nog niet zo slecht etröffm.

Ach ja, een mense wil wel ies met doen met de mensen die een mid-live crisis em.
Mar nem van een ervaren vroeuwe an, ikke dus, oald et mar bi-j de man woar a’j
an ewent bin, met al zien fout en goed. Det is wel zo veilig.

Corry Overmars-Kalshoven, Hasselt
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Interessante vondst…

INTERESSANTE VONDST OP HET WOLD

Onze plaatsgenoot Harry de Wit deed onlangs een interessante vondst. Tijdens
graafwerkzaamheden vond hij een aantal onbekende oude stukken. Waarschijnlijk
is het afval van het oude kasteeltje wat daar vroeger gestaan moet hebben. De
spullen lagen op circa 60 centimeter diepte en waren in een soort linnen verpakt.
Het gevondene bestaat uit twee soorten potscherven, een 46 tal oude munten,
waaronder een oude Romeinse munt. Munten met als opschrift:

X CAROLV.S.D.G.ROM.TMP.HISP.REX.DVXCLL X

Verder een halve koepelronding van de entree van het kasteeltje. Met als opschrift:
”Al’tera’manu’fert la’pidem, pa’nem osten’tat al’tera”. Verder waarschijnlijk een
SWK, dat is een Stellingwerfse werpkogel. Enkele dorpsbewoners boden Harry al
geld voor zijn vondst, maar hij is niet van plan ze voorlopig af te staan.
Waarschijnlijk worden ze na verloop van tijd tentoongesteld in de nieuwe vitrine
van het gebouw HoogThij. Drs. Hendrik Zwarte van het Leidse Historisch museum
heeft voorlopig de stukken meegenomen voor reiniging en onderzoek. Het is de
bedoeling dat de vondsten de eerste dag van april te zien zullen zijn in
Steenwijkerwold. Op aanvraag zal de expositie op meer plaatsen te zien zijn.
Wilt u meer informatie, bel dan: 0657534273

Op de foto drs. Zwart met munten,

potscherven en werpkogel.
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Viespraot…

Ja beste meensken, of beste leesders moe'k eins zeggen, hier biwwe weer mit et
pergramme 'Van et iene praot komt wel es hiel aander praot'. Vandaege wi'k es een
vies praotien mit jim hebben. Of beter zegd, wi'k et es over een vies woord hebben:
stinken. We kennen allemaole dat woord stinken wel, krek as in et Nederlaans datzelde
stinken ok wel veurkomt en in et Fries stjonke.

Waor komt dat stinken eins heer, zoj' zeggen. Now, dat stinken is al een hiel oold
oold-Germaans woord. Of stank, eins. In de oervorm is et bi-stugq, dat eins anstoot

betekent. Anstoot, ie weten wel: argens anstoot an nemen, je argens an argeren. Ja, en
waor kuj' je now meer an argeren as an stank. Et wodde trouwens ok wel bruukt bi'j
een plotsklapse ofwiekende beweging. Aj' op een peerd zitten en die begint opiens te
bokken of as een peerd argens van schrikt en opiens een stap vanzieden dot, dan stinkt

zoe'n peerd. Hi'j maekt een plotsklapse beweging. Stinken dus, of ok wel, stenc,
stencas, stanc, stench, en stenke kwam ok wel veur. Via dat stinken in et Grieks
kowwe et ranzig ok wel tegen. Stanchum, stankon, stanche en stenke of stenkhe en
stenken, et kan allemaole en in et Latien hewwe et dan over odor, odoratus, olfactus.

Et woord stinken het vandaege-de-dag eins wat een negatieve klaank. Stinken, of ok
wel, niet lekker roeken pakt meerstal negatief uut. Dat was vroeger toch licht aanders.
Et oold-Germaans bruukte et eerder zoas wi'j now 'reuk' zeggen zollen. Reuk het een
vri'jwat neutraole klaank. Alderdeegst wodde mit dat 'reuk' vaeker een lekkere roek
bedoeld as een stinkende roek. Olim erat exhalatio suavis, vulgo fragrantia

aromatica. (olim=vroeger; erat=bestaon; exhalatio=verloop; suavis=lekker, vulgo=mit
meensken; fragrantia=een reuk ofgeven; aromatica=een mix van geuren). Alle
bloemen en vruchten roeken: stang (odor) tero bluomon.

Abraham begreuf zien vrouw Sara mit 'stanc' van nardus en balsam. 'Stincen' wodde
ok vaeke in verbaand brocht mit et schruuien in et hellevuur. Wierook gaf ok rook en
'stanc'. En as de vrouwluden hiel vroeger in de tobbe gongen dan deden ze daor ok
een betien 'stinc' in en ze smeerden heur naotied ok nog es mit 'stinc' (as parfum) in.
In een gedicht zoj' hiel goed et zinnegien 'de staank uut heur mond' bruken kunnen om
te zeggen dat ze klept (roddelt). Zo nao 1400 wodt et 'stinken' eins alliend nog in
negatieve zin bruukt.

Ja, beste meensken, d'r vaalt nog wel een bladziede vol te schrieven over dit 'stinken'

dat toch lekker roeken kan, mar daorover graeg een aandere keer.

pb (isv hb)
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Heit en Mem…

100.000ste bezoeker voor heitenmem.nl

In een jaar tijd is de website www.heitenmem.nl zo’n 100.000

keer bezocht. De tweetalige website voor heiten en memmen

en papa’s en mama’s ging in maart 2010 in zijn huidige vorm

online en trekt op dit moment gemiddeld 9124 bezoekers per maand.

‘Wy binne hjir fansels hiel bliid mei!’ zegt Dieuwke van der Meer, webredacteur van

heitenmem.nl van de Afûk. ‘Wy binne begûn mei de webside om oansteande âlders

te ynformearjen oer meartalich opfieden. Mar no is de webside útgroeit ta safolle

mear.’

Naast het bieden van allerlei interessante informatie en artikelen voor ouders van

kinderen van 0 tot en met 12 jaar, organiseert heitenmem.nl ook regelmatig

prijsvragen en acties. Een fotowedstrijd bijvoorbeeld, is altijd goed voor veel verkeer

naar de website. Het record is ongeveer 2000 bezoekers op één dag.

‘Dit is wol in sukses‘, zo zegt Dieuwke van der Meer: ‘De minsken komme foaral nei

de website foar de Fryske foarnammen en de Fryske bertegedichtsjes. Mar ek de

fotorubryk ‘De Poppe fan de moanne’ is hiel populêr.’

Heitenmem.nl is een initiatief van de Afûk. Naast de website verschijnt drie keer per

jaar het tijdschrift ‘Heit & Mem’. Het eerste tijdschrift van dit jaar wordt begin april

verwacht. Op heitenmem.nl is te zien waar het tijdschrift gratis te krijgen is.

Giele is altied leuk,

maor zo lollig is dat neet!

Wiechertien 
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Wat West is…

Wat west is...

Ik hebbe dat boek van Karst Berkenbosch es eem van de butenkaante bekeken en nou bin ik in de
warre. De titel heet: “Wat West is”. Dat kan twee beteeknissen hebben:
- Hoe Weststellingwarf d’r uut ziet.
- Hoe ‘t  vroeger west is.
Dus de titel het ‘n dubbele beteeknis. Dat brocht mi’j op de vroage: Maar ze’j dan wel:
wat west is of: wat west het of: wat west hev (hef)

Beveurbeeld: Hij het er west; maar ok: hij is d’r west (maar dan liekt ’t niet zo best);
en zels: hij hev d’r west. Hev ‘ie d’r west?
In alle drie de gevallen zi’j in ’t Nederlaans: “hij is er geweest”.

Hier in de weeksluting hewwe d’r ok nog oardig wat tied an besteed, maar we kommen d’r niet uut.
De iene keer zei’j ‘t iene, ‘n aandere keer ’t aandere. Wi’j vienen d’r niet echt ’n riegel veur. ‘t Wordt
deur oons deur menander bruukt. ’t goat ok op ’t geveul. Wat zeggen jim d’r van?

Mit vrundelike groeten,
n.n.

Oonze gratis info-tillefoon en gratis e-mail krigt haost liekevule (of lichtkaans wel haost
meer) vraogen over oonze Stellingwarfse tael as et 'officiële InfoPoint' van de sSr.

Disse aorige en algemiene vraoge wodde oons steld over de titel van et laeste boek van Karst
Berkenbosch 'Wat West is', dat hi'j maekte veur Staotsbosbeheer.

Oons bescheid: Een schriever (of uutgever) bepaolt zels de titel van een boek. As dat al dan
niet een goeie keuze is, daor gaot de leesder niet over. In dit geval kuwwe oons ok best
veurstellen dat hier iene wat van in de warre raekt. Wat wil et geval...

Karst gaf as bescheid - inklusief de dubbelzinnighied - dat et zo bedoeld was:
Et geft an wat West(stellingwarf) vandaege-de-dag is: Wat West(stellingwarf) is.
En - as dubbelzinnighied -: Zo West(stellingwarf) eerder was (wat geweest is).
In mien ogen was et mi'j liever west as et boek de titel mitkregen hadde: 'Wat West het', mit
dezelde dubbelzinnighied: Wat West(stellingwarf nu) heeft en: Wat geweest is.

Mar zoe'n titel ontstaot vaeks deur wat dromeri'je over en weer en opiens is daor dan: Wat

West is..! Een gewéldige voonst die ... bi’j vrouw Berkenbosch (Saakje) et eerste opkwam.

('Hef' kan niet, is gien Stellingwarfs mar is hatstikke Drents...)

Tja, en d'r blift vanzels een beheurlik verschil tussen bi'jglieks Oost- en Westaende,
alderdeegst tussen de dörpen. Daenke alliend al an et feit ze in West eins gien 'ie' of 'ieje'

bruken (hiel inkeld: i'j (spr: ee)) mar ok tegen een kleine jonge 'jow' zeggen. En zo het Johan
V. et altied over zien 'moeder' wiels 'moeke' et meerst gebrukelik en eins gever Stellingwarfs
is. Now, zo zit et ongeveer...

Mooi trouwens, dat d'r hier en daor toch es even bi'j stillestaon en naodocht wodt..! En aj' nog
es wat weten willen dan bi'j' altied welkom mit je vraogen over oonze prachtige iewenoolde
Stellingwarfse tael.

pb
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Taeltuun…

Vuuf wat minder bekende woorden uut
et Stellingwarfs (Haand)Woordeboek:

bezeumen - 1. van één of meer zomen voorzien, korter maken door te zomen 2. inkorten
  van heesters

bezieden - naast, langs, opzij
bezieveren - 1. door kwijlen vies maken 2. voortdurend zeuren
bezik - alleen, apart staand, niet bij de anderen
bezwaorlik - bezwaarlijk: met veel problemen, moeilijk, lastig

mieghummel (mier, seichameise)

Kiek naor de mieghummel lui varken..!

En leer et gadderen veur de winternood.

Oold-Nedersaksisch: migamke, migemke of migemerke.

Neffens oons prachtige Woordeboek zol een 'miggelnust' etzelde wezen as een
'mieghummelnust'. Daor kan 'k et niet mit iens wezen. Lichtkaans wodt hier de Friese
'mig', oonze 'mogge' mit deur de warre haeld. Et 'mieg' komt gewoon van 'miegen', ok
wel 'pissen'. Et is dan ok wel een 'pishummel'.

As een mieghummel je bit dan bit hi'j je niet mit zien tanen mar hi'j stikt je en miegt wat
zoer - et mieghummelzoer - onder je vel. D'r wodt wel zegd dat zok mieghummelzoer een
goed medesien is tegen reuma en dat soorte andoenings. Aj' last van je kni'je hebben dan
moej' even mit die kni'je in een mieghummelnust ommestrieken. Dan woj' deur die
mieghummels mit de angel bepist en knapt de - vaeks wat zeurderige - piene zomar op.

Wus ie trouwens dat de mieghummel femilie van de wapse (wesp) is..?

Ien keer of ienkeer, ien maol of ienmaol...

In et Nederlaans is et 'een keer' en 'eenmaal'. In et Stellingwarfs schrieven we liekewel
'ienkeer' as 'ienmaol' altied annenneer.
Twiekeer en driekeer is nog ien woord mar bi'j vier keer, vuuf keer en vaeker wodden et
altied twie woorden.
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Stelling van de maond…

Wi’j’ reageren op disse stelling of wi’j aanders wat An de liende hangen…? 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. Opsturen naor: info@stellingwerfs-eigen.nl

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 misschien ok
(graeg) lezen wil, doe dan mar even een berichien naor info@stellingwerfs-eigen.nl

Et is de bedoeling dat iederiene die wat te schrieven het (een appatte tekening of foto mag
ok), dat opsturen kan (in Word-fermaot) en dat et dan zonder vorm van redaktie altied en
zonder korrektie(*) plaetst wodt. Altied, wil in dit geval zeggen, ja altied, behalven as et
bi’jglieks vluken, schellen, raozen, tieren of dat soorte van rarighied is zoas dat in de
daegelikse ommegang mit mekeer ok niet gebrukelik is. Mar et moet - an de aandere kaante -
wel wat lieden kunnen… Een betien reklame, bi’jglieks je eigenmaekte sjem anpriezen of je
bedrief gewoon es in de kiekerd zetten, kan ok mar et moet vanzels niet alliend een
adverteensieblad wodden.
(*) Aj’ liever hebben dat de roegste schrieffouten d’r even uuthaeld wodden dan moej’ dat

even angeven.

Et is de bedoeling dat alleman kaant-en-klaore stokken of stokkies opstuurt. Et ienigste wat de
redaktie d’r an dot is et in- en annenneer plakken, wat deengies in rebrieken bi’jenneer zetten,
et iedere maond as aemel rondsturen en et as archief op internet beweren en daor ok
beschikber maeken om een nommer naor je toe haelen te kunnen (downloaden) as een
dokement in DOC- en PDF-fermaot. De voertael is Stellingwarfs (vanzels) mar Fries, een
stokkien Nederlaans of een aander - veur oons -  leesber taeltien mag ok wel een keer. As et
mar wel raekvlakken het mit wat d’r op tael- of kultuurgebied leeft in Stellingwarf.

PAS OP: Iederiene stuurt veur 100% eigen verantwoordelikhied wark in..! Dat gelt liekewel
inhooldelik as veural ok mit et oge op auteursrechten...! De redaktie/uutgever nemt hier
gienertied verantwoording veur mar schoeft die deur naor de instuurder. De grootte van een
dokement - behalven mit foto’s en plaeties - het binnen roeme greenzen, gien beparking.

An de liende
mittenneer en veurenneer

* Aende *

Het is niet:

van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
maar:

uit rust zijt gij voortgekomen en naar rust zult gij wedergaan


