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‘Het Kanaal’ filmt 
De Verdwenen Peerden

Daorveur zorgt et artistieke kol-
lektief ’Het Kanaal’ uut Grunnin-
gen, mit o.e. Patrick Hoving, die 
ofkomstig is van Basse, een klein 
plakkien vlakbi’j Steggerde. ‘Het 
Kanaal’ bestaot uut jonge meens-
ken die krek ofstudeerden an et 
konservatorium, heur opleiding 
volgden op Minerva, of nog stude-
ren an de Popakedemie in Liwwad-
den. De groep, die wisselend van 
grootte is, treedt ok mit riegelmaot 
op mit theaterveurstellings op o.e. 
Oerol en Noorderpop.

Veur et verfilmen van De Verdwe-
nen Peerden was ‘Het Kanaal’ begin 
juli in Ni’jberkoop om heur impres-
sie en beleving van et verhael in 

filmbeelden omme te zetten. Iene 
van de heufdrollespeulders is An-
dries van der Veen uut Wolvege, 
die liekewel as oold-inwoner van 
Ni’jberkoop et dörp op zien doem-
pien kent. 

‘Het Kanaal’ legt graeg verbanen 
tussen vroeger en now, tussen oold 
en jong; en uteraord heurt daor ok 
et Stellingwarfs bi’j. In de haast zal 
de film vertoond wodden. Waor en 

wanneer dat wezen zal, wodt nog 
bekend maekt.

In de film is ok een scene te zien 
rond een beeld dat een blievende 
herinnering wezen zal an et ver-
hael van de peerden. Et wodde 
maekt deur Janneke Hoek, krek 
as Hoving juust ofstudeerd an Mi-
nerva. Et beeld staot in de bos van 
Boshoeve, vlakbi’j de ingang an de 
Grindweg. Behalven op dat plak 
wodde d’r  filmd in et Diakenievene 
en op ’e Delleboersterheide. 

Et artistieke kollektief ‘Het 
Kanaal’, mit twiede van links 
Patrick Hoving

Sutelaktie
De sutelaktie komt in West-Stel-
lingwarf op 2, 4 en 9 september in 
Noordwoolde,Vinkege, Steggerde, 
Sunnege, Oolde-en Ni’jlaemer, en 
een diel van Wolvege.

De sutelaktie komt in Oost-Stel-
lingwarf op 11, 16 en 18 sep-
tember in Berkoop, Ni’jberkoop, 
Makkinge, De Haule en een diel 
van Oosterwoolde.

Ni’j in de sutelaktie
1.  Stellingwarver  

Spreukekelender
Ok veur 2020 weer boordevol mit 
spreuken, verhaelen, gedichten, 
puzels, geschiedenis, grappies en 
zo wat henne. Zie ok blz. 3. Pries: 
€ 13,95.

2. As ik kiezen moch…
Van Harmen Houtman is de ni’je 
bundel mit verhaelen As ik kie-
zen moch… In et boek vertelt de 
schriever over zien jeugdjaoren 
in Ni’jhooltpae; op een direkte 
mar veural ok gevulige wieze over 
zien thuus, zien oolden en hoe 
dit d’r mit ommegongen doe du-
delik wodde dat Harmen niet op 
maegies vul. In et boek bin ok 
prachtige verhaelen te lezen over 
de biezundere reizen die hi’j deur 
de jaoren henne maekte. Zie ok 
blz. 3. Pries: € 14,50.

3.  Luudklokken en klokke- 
stoelen in Stellingwarf

Et spant d’r omme of dit boek 
nog op tied veur de sutelaktie 
klaor wezen zal, mar de auteurs 
hebben goeie hoop… In et boek 
van Sietske Bloemhoff en Jan 
Koops wodt de geschiedenis van 
de luudklokken en klokkestoelen 
van oonze regio beschreven, il-
lestreerd mit tal van prachtige 
oolde en ni’je foto’s. Een boek dat 
niet op ’e boekeplaanke missen 
mag! De pries zal rond de € 17,50 
wezen.  

4.  Stick mit film ‘Daor klept 
de klokke weer’

De unieke film ‘Daor klept de 
klokke weer’ is eerdaegs op stick 
te koop en zal roem veur de feest-
daegen in december beschikber 
wezen! Tiedens de sutelaktie is 
d’r een mooie intekenaktie, daor 
kuj’ meer over lezen op blz. 5.

Een jaor lang gratis De Ovend
Wie in de sutelaktie veur meer as € 20,00 an boeken kocht, krigt

een gratis jaorabonnement op et Stellingwarfs tiedschrift ’De Ovend’.

De Friese Waeterlinie – een 
muzikaol verhael veur de schoelen
Op et mement bin de veurbe-
reidings in volle gang veur et 
hiemkundeprojekt ‘De Friese 
Waeterlinie – een muzikaol 
verhael veur de schoelen. 

Et verhael over die unieke verde-
digingslinie van lange leden wodt 
in een medern jassien steuken: mit 
meziek en biezundere beelden in 
een opvalend dekor. Et pergramme 
zal op meerdere plakken opvoerd 
wodden, van de Westhoek tot bi’j 
Haulerwiek. 

Et pergramme wodt ontwikkeld 
deur Frank Spijkers (verteller), Bas 

van Domburg (meziek) en Janou 
Sipsma (dekor). Ok dit hiemkun-

deprojekt is een initiatief van de 
Stellingwarver Schrieversronte. Kiender-

bladzieden
Dit keer bin d’r op de beide kien-
derbladzieden verslaegen mit foto’s 
te vienen van een biezunder hiem-
kundig projekt. De leerlingen van 
groep 8 van basisschoele Heide-
polle in Wolvege zorgden zels veur 
de verslaegen; dat was iene van 
de onderdielen van et projekt. De 
redaktie van ‘Twie pond ’n stuver’ 
dielt graeg een hiele grote ploeme 
uut veur et prachtige risseltaot! 

Tentoonstelling 
Dick Bakker
Van 2 september tot begin okto-
ber bin d’r tiedens kantooruren 
in et gebouw van de Stellingwar-
ver Schrieversronte schilderi’jen 
te zien van keunstener Dick Bak-
ker uut Ooldetriene. Et gaot daor-
bi’j om schilderi’jen van de West-
Stellingwarver netuurgebieden de 
Braandemeer en de Rottige Miente. 
In de schilderi’jen lat de keunste-
ner de gebieden in de verschillende 
jaorgetieden zien. 
Daornao, van half oktober tot jan-
newaori 2020, wo’n op etzelde plak 
van in Berkoop van Jeltje Baas uut 
De Oosterstreek prachtige schilde-
ri’jen van koenen tentoonsteld. 

‘Daor klept de klokke 
weer’: doukies ok op 
stick te koop!
Sund de film Daor klept de klokke 
weer verschenen is, wodde hi’j al 
in tal van Stellingwarver dörpen 
vertoond. Dat gaot ok de kom-
mende tied nog een keer of wat 
gebeuren, en veurofgaonde an de 
vertoning zal ok dan iene van de 
mitwarkers over de aachtergrond 
van de film vertellen. Daorbi’j 
zullen ok aorige anekdotes niet 
aachterwege blieven… Mar de film 
komt doukies ok op stick te koop 

en zal roem veur de feestdaegen in 
december beschikber wezen! Tie-
dens de sutelaktie is d’r een mooie 
intekenaktie, daor kuj’ meer over 
lezen op bladziede 5.

Bestelbon
As de sutelaktie dit jaor niet bi’j 
jow an de deure komt, en ie willen 
toch graeg een boek of kelender 
van oons kopen, dan kan dat deur 
gebruuk te maeken van de bestel-
bon op bladziede 13.

De Kursus Stellingwarfs veur beginners
gaot dit jaar in november uut aende in

Oosterwoolde, lees daorover meer op bladziede 7!

Naodat op 3 en 4 augustus 2018 de prachtige theatertocht 
‘De Verdwenen Peerden’ opvoerd wodde, zoj’ daenken dat 
de beide peerden now echt vot wezen zollen… Mar niks is 
minder waor, want bi’j dit Schrieversronteprojekt heurt ok de 
verfilming van et oolde verhael uut Ni’jberkoop. 
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KWALITEIT IN DE BOUW
HERKEN IE ZO...

Industrieweg 11b | 8426 AB Appelsche 
Till: (0516) 43 20 09 | info@bouwbedrijfdoornenbal.nl
WWW.BOUWBEDRIJFDOORNENBAL.NL

WONINGBOUW | UTILITEITSBOUW | AGRARISCHE GEBOUWEN | ONDERHOOLD EN OPKNAPPEN
Vaort z.z. 134 - Appelsche | Till. 0516-43 13 07 | www.schaafsmabv.nl

Appelscha

Haandel 
Transport
Grond- en sloopwarken
Verkope van alle soorten zaand, grond, grint, veul soorten sier-
grint en split in verschillende kleuren, schulpen, breuken puun 
en asfalt veur et verhadden van et arf

Alle perdukten ok te leveren in big bags
Verhuur van: kraenen mobiel, rups of minikraen veur de kleine 
klus, laedschoppe, kiepauto, ofvalkonteners veur bouw-, sloop 
en gruunofval

www.buiteveld.nl

UTILITEITSBOUW  |  WONINGBOUW  |  RENOVAOSIE  |  SERVICE & ONDERHOOLD  |  BOUWTEAM PLANONTWIKKELING & EXPLOITAOSIE

Bouwbedrief Buiteveld BV
Ploeggang 6, 8431 NG Oosterwoolde

Postbusse 173, 8430 AD Oosterwoolde

Tillefoon 0516-514 363

info@buiteveld.nl

www.buiteveld.nl

Butengewoon betrokken
Sander Albertslaene 6 
8431 AJ  Oosterwoolde  
Till. 0516-520544

W W W.B U U R L A GE T A N D T E C H N I E K . N L

 

Jow kun bi’j oons terechte veur o.e.: ni’j keunstgebit,
klikgebit op implantaoten, opvullen van de prothese, ripperaosies

* bezuuk an tandarts niet meer neudig
* uutslutend diplomeerde vakmeensken
* vergoeding deur alle verzekerers
* gratis kontrole van jow prothese

Stap gerust binnen veur vri’jblievend advies.

Ansleuten bi’j:

Bel 0516- 520544

Taneprothetikus

Taneprothetikus
Taneprothetikus

    Now mit
Taneprothetikus

RIPPERAOSIES:
Klaor wiels jow waachten

Ok aovens en in
et weekaende!

Karsten camper, caravan en doe et zelf artikelen

Bi’j oons kun jow terechte veur al jow keurings, onderhoold, ripperaosies of op- of anbouw 
an jow Camper, Caravan of Anhanger. Wi’j bin een FOCWA keuringsbedrief.
Kom es een kiekien nemen in oonze Kampeer en Doe et zelf winkel in Appelsche.

Ni’j is de Webwinkel en overdekte Camper en Caravan Stalling.
Vraog vri’jblievend naor de meugelikheden.
info@karstenbootencaravan.nl info@camperencaravanonline.nl

Karsten
camper
caravan

en
doe et zelf
artikelen

Vaort n.z. 111
8426 AX Appelsche

Enorm. Jow klus, oons vak.

ENORM
WIEBERDINK

iezerweren • geriedschop
• mesienen • hang- en

sluutwark • sleutelservice
Molenweg 7 • 8431 HN Oosterwoolde

Till. 0516 - 51 23 94 • Fax 0516 - 52 02 67

Iezerstark in geriedschop, techniek,
veilighied en service

ASSURAANSIE- EN MAKELAARSBEDRIEF

• Verzekerings

• Makelaardij

• Hiepeteken

• Regio Baank

www.ramkema.nl
Bareldsburglaene 1, Oosterwoolde, till. 0516 - 51 49 41

AUTO VERHUUR
CARAVAN-CAMPER HERSTEL

AUTOSCHAEDE HERSTEL
AUTORUTE SERVICE

Buurstede 21, 8431 NA Oosterwoolde
(T) 0516-512637  -  www.abskeuter.nl

Eupen mae-vr van 07.00 - 17.30 ure, zaoterdag 09.00 - 12.00 ure

24 ure per dag tillefonisch beriekber

K E U T E R

Autobedrief
Oosterkamp
Hornleger 13a • Oosterwoolde
Tillefoon 0516-513966

Specialist in
RENAULT
en DACIA
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wies was mit et boek, en wardeer-
de ok slim de reden waoromme 
now juust hi’j et eerste exemplaor 
kreeg. De oold-veurzitter leut ok 
weten dat him de verhaelen in 
et boek geweldig ansprakken  en 
nuumde daor een peer veurbeel-
den van.  Van teveuren hadde de 
uutgeveri’je van de Schrieversron-
te  Dijkstra in de gelegenhied steld 
om et boek te lezen.

‘Et is veural een hiel ontroerend 
boek wodden,’ zo gaf Ype Dijkstra 
o.e. an. ‘Jow hebben daor niet 
alliend op een hiele mooie en ge-
vulige wieze in verteld over jow 
jaoren thuus bi’j jow oolden in 
Ni’jhooltpae, mar bi’jglieks ok over 
de biezundere reizen die jow tegere 
mit jow vrund maekten.’ 

Uteraord las de schriever ok een 
peer van zien ni’je verhaelen veur. 
Dat die slim ansleugen bi’j de toe-
heurders in de zael bleek wel  uut 
de goeie verkope van et boek an 
et aende van de middag. Mar liefst 
meer as vuuftig boeken wodden 
doe deur de liefhebbers anschaft. 
Now, een half jaortien veerder in 
de tied, bliekt dat al meer as de 
helte van de oplaoge verkocht is.  

Tiedens de middag vertelde schrie-
ver Johan Veenstra een speciaol 
schreven verhael over zien herin-
nerings an zien kammeraodschop 
mit Harmen, die al meer as vuuftig 
jaor duurt. Dat verhael is te lezen 
op de webstee van Johan (www.
johan-veenstra.nl) 

‘As ik kiezen moch…’ telt 140 
bladzieden en kost €14,50. Veur 
et mooie omslag zorgde Bauke 
Visser-Koenders uut Haulerwiek.

Foto: Lenus v.d. Broek

C O L O F O N
De boekekraante is een 
uutgifte van de Stichting 
Stellingwarver 
Schrieversronte

OPLAOGE: 21.000 stoks
Huus-an-huus verspreided in 
Oost- en West-Stellingwarf

Hiel vule over et Stellingwarfs en nog 
meer over (de aktiviteiten van) de 
Stichting Stellingwarver Schrievers-
ronte kuj’ vienen op oonze webstee 
stellingwarver-schrieversronte.nl

Redaktie: Warkgroep Publiciteit 
en Sietske Bloemhoff. Foto’s: Lenus 
v.d. Broek, Sietske Bloemhoff en 
eren. Drok: Hoekstra Krantendruk, 
Emmeloord. Opmaek: BVK grafisch 
vormgever, Haulerwiek

Houtman hadde deur de jaoren 
henne altied veul wardering veur 
de wieze van inzet van Dijkstra 
veur et Stellingwarfs en de Schrie-
versronte en wol dat graeg op disse 
wieze kenber maeken. 

Ype Dijkstra gaf an dat hi’j slim 

As ik kiezen moch… 

Gevulige, indringende en persoonlike 
verhaelen van Harmen Houtman

Begin dit jaor verscheen et eerste boek mit verhaelen van 
schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van 
Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor van et boek rikte Houtman 
op ’e middag van zien jaordag - de schriever wodde die dag 
68 jaor -uut an Ype Dijkstra, oold-veurzitter van de Stelling-
warver Schrieversronte. 

Een prachtige Spreuke-
kelender veur 2020
Iederiene, die graeg op tied is en al krek liekegoed ok graeg 
bi’j de tied blift, raoden wi’j an om de prachtige Stelling-
warver Spreukekelender veur et jaor 2020 an te schaffen. 
Want wat is die weer mooi: hiel veul verhaelen en gedich-
ten, twaelf puzelties, foto’s, biezundere ditties en datties, 
mar veural veul schitterende spreuken en gezegden.   
 
De Stellingwarver Spreukekelender 
verschient sund jaor en dag bi’j uut-
geveri’je Van de Berg in Almere, en 
de saemenstelling d’r van is al die 
tied in hanen van de Stellingwar-
ver Schrieversronte. An de kelender 
veur 2020 warkten mar liefst negen 
meensken mit, en zi’j zorgden d’r 
mit mekeer veur dat jim alle daegen 
weer aorige verhaelties en gedichten 
in et Stellingwarfs lezen kunnen! 
Dit keer bin die mitwarkers: Roely 
Bakker (gedichten en verhaelen), 
Koosje Hornstra (verhaelen), Har-
men Houtman (gedichten), Kees 
Koopstra (verhaelen), Attie Nijboer (gedichten), Sjoukje Oosterloo 
(verhaelen), Jaap Sikkema (verhaelen) en Stella Werf (verhaelen). 

In de ni’je kelender staon liekewel ok (foto)puzels, grappies en tael-
stokkies, daorveur zorgde Sietske Bloemhoff. Zi’j dee ok now weer 
de eindredaktie en zorgde veur de foto op et schild. Bi’j de fotopuzel 
gaot et dit keer om Stellingwarver naemen in et eupenbaor. Op twaelf 
foto’s is zoe’n naeme te zien, mar waor is de foto neumen... dat is de 
vraoge! Veur wie (sommige) vraogen niet weten zol: de foto’s kommen 
allemaole uut de serie Stellingwarfs in et ‘wild’, die op de webstee 
Stellingplus.nl te vienen is.

In de kelender bin ok een peer kienderverhaelen opneumen die in 
2018 en 2019 schreven wodden t.b.v. et vak Hiemkunde in et basis-
onderwies. Die verhaelties gaon over de aoventuurlike Piepmoes, en 
behalven et lezen d’r van kuj’ ze vanzels ok mooi veurlezen an kleine 
kiender! Tot slot vienen jim in de kelender een peer sprokies van 
Grimm; sommigen bin wat minder bekend, mar ok et bekende spro-
kien over Askepoester is argens laeter in et jaor 2020 te lezen. 
De spreukekelender kost € 13,95.

Stellingwarfs in ’t ‘wild’. In welk dörp ligt et sportveld?

Harmen Houtman

VEUR ET ONTWARPEN & DROKKEN VAN:

huusstielen, brochures, kraanten, posters, 
flyers, drokwark bedrieven, stickers,

reklamebodden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaorten, rouwdrokwark

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraote 1

8433 NA Haulerwiek
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jowdrokkeri’je
dichtebi’j!

www.bvkvormgever.nl

Oge veur
kwaliteit!

Stillestaon en weer veerder gaon: 
bundel mit biezundere gedichten
Dit naojaor verschient bi’j de Stellingwarver 
Schrieversronte een biezundere dichtbundel. 
De gedichten in Stillestaon en weer veerder 
gaon gaon over verlös en rouw, mar veural ok 
over hoop. 
Om behalven et verdriet ok et locht toe te laoten in 
de wetenschop dat herinnerings blieven, zo geven 
Grietje Bosma en Attie Nijboer an. Zi’j tegere schreven 
de gedichten,die troost en steun bieden kunnen en 
haandvatten anrieken om verlös te verwarken en om 
mit rouw omme te gaon. 
De gedichten bin allemaole schreven vanuut de eigen gedaachten en gevulens van beide 
vrouwluden, somstieden ok vanuut eigen erverings. De inhoold van de gedichten is om-
meraek inlevend en ansprekend; de verschillende onderwarpen bin op een slim kundige 
wieze verwoord. Et boek zal daoromme deur veul lezers arg wardeerd wodden. 
In et boek kommen foto’s die nauw bi’j de teksten ansluten. Ze bin allemaole maekt in en 
veural om et huus van Grietje Bosma. Op verzuuk van de beide dichters zorgde Sietske 
Bloemhoff daorveur, en daor voldee ze graeg an. Hier en daor bin de foto’s anvuld mit foto’s 
van Grietje Bosma zels. Op dit mement is de pries van et boek nog niet bekend. 
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HELLINGSTRAAT 2A - NOORDWOLDE
Telefoon 0561 - 431950

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.30 - 16.30 uur

De Veurdele,
GEEFT alles ( bijna ) weg

De Veurdele, met ● de goedkoopste
in (Noord) Nederland!

De Veurdele, beter dan GOED
De Veurdele, (veel ) meer dan Kringloopwinkel

Bruikbare artikelen over?
Bel of mail ons, in overleg met u halen wij op.

E-mail: kringloopwinkeldeveurdele@gmail.com
Website: www.kringloopdeveurdele.nl

Hebben jow interesse 
veur et heden en verleden 
van West-Stellingwarf 
en de Stellingwarver tael?
Dan bin jow bi’j de 
biebeltheek van Wolvege 
en die van Noordwoolde 
an et goeie adres!

Wi’j hebben een roeme 
kollektie Stellingwarver 
boeken: romans liekegoed 
as dichtbundels en 
infermetieve boeken.
Kom gerust es langes, jow 
bin van hatte welkom!

Zuidoost Fryslân

www.bzof.nl

Jeltje Baas
Beeldend keunstener

Atelier Grensweg
De Oosterstreek

schilderi’jen

petretten (o.e. in opdracht)
(Stellingwarver) laandschoppen
petretten van koenen

www.jeltjebaas.nl

veur al jow
professionele varve

en schilderwark

Allround Autobedrief
Schaedeherstel & Spuiteri’je
• APK / Roetmeting
•  Onderhoold / grote & kleine beurt,  

ok Oldtimers
• Banen service / balanceren / uutlijnen
• Airco service / ripperaosie
• Ripperaosie van ruten
• Moters / versnellingbakken revisie
•  Volledige autoschaede ofhaandeling /  

ripperaosie
•  Komputer diagnose / ripperaosie / software 

update

Eupeningstieden: mae. t/m vr. 08.00-12.00 en 13.00-
17.00 ure; zao. 09.00-12.00 en 13.00-16.00 ure

Nijverheidsstraote 37, 8391 AH Noordwoolde
Till. 0561 432519
Fax 0561 431344
e-mail: info@veleke.nl
internet: www.veleke.nl

Epaper:(www.autobedrijf-veleke.nl)

Nijverheidsstraat 37
8391 AH Noordwolde

Tel. 0561 432519 
Fax 0561 431344

e-mail: info@veleke.nl
internet: www.veleke.nl

Openingstijden:               
Maandag t/m Vrijdag van: 
08.00 - 12.00 uur               
13.00 - 17.30 uur               
Zaterdag                             
09.00 - 12.00 uur               
13.00 - 16.00 uur

Allround Autobedrijf / Schadeherstel & Spuiterij
Zeer uitgebreide en moderne werkplaats / Goed opgeleid personeel 

APK / Roetmeting
Onderhoud / grote & kleine beurt ook Oldtimers
Banden service / balanceren / uitlijnen
Airco service / reparatie
Ruiten reparatie
Motoren / versnellingbakken  revisie
Volledige autoschade afhandeling / reparatie.
Computer diagnose / reparatie / software update

Verkoop / Inruil / Leasing /
 Financiering

Personenauto’s - Lichte
bedrijfswagens - Oldtimers

Pechhulp / Verzekeringen /  
Zoek & aankoop opdrachten

Maxlife Service Centrum / Valvoline

Epaper:(www.autobedrijf-veleke.nl)

Nijverheidsstraat 37
8391 AH Noordwolde

Tel. 0561 432519 
Fax 0561 431344

e-mail: info@veleke.nl
internet: www.veleke.nl

Openingstijden:               
Maandag t/m Vrijdag van: 
08.00 - 12.00 uur               
13.00 - 17.30 uur               
Zaterdag                             
09.00 - 12.00 uur               
13.00 - 16.00 uur

Allround Autobedrijf / Schadeherstel & Spuiterij
Zeer uitgebreide en moderne werkplaats / Goed opgeleid personeel 

APK / Roetmeting
Onderhoud / grote & kleine beurt ook Oldtimers
Banden service / balanceren / uitlijnen
Airco service / reparatie
Ruiten reparatie
Motoren / versnellingbakken  revisie
Volledige autoschade afhandeling / reparatie.
Computer diagnose / reparatie / software update

Verkoop / Inruil / Leasing /
 Financiering

Personenauto’s - Lichte
bedrijfswagens - Oldtimers

Pechhulp / Verzekeringen /  
Zoek & aankoop opdrachten

Maxlife Service Centrum / Valvoline

VELEKEVELEKE

Heufdstraote Oost 19-21
NOORDWOOLDE

Till. 0561-431251

www.bloembinderijesther.com

Krek even
aanders!

• lunchen in landelijke stijl
• verrassende avondmaaltijden
• bijzondere High Tea’s
• of gewoon thee met een taartje

Dwarsvaartweg 8
8391 ML Noordwolde
0561 431 196
info@debuytenplaets.nl

Et hiele jaor eupen, 
kiek op oonze webstee
www.debuytenplaets.nl

AUTOBEDRIEF

H. LINGEMAN
Ds. Reitsmastraote 61, Noordwoolde
Till. 0561-431888
www.autobedrijflingeman.nl

In- en verkope alle marken 
van ni’je en bruukte auto’s

APK II • Airco-service 
Uutlijnen• Balanceren
Opel Service

Wi’j bin jow

juuste adres veur

een vakkundige ripperaosie

ALLES VEUR LAANDBOUW - DIER - TUUN - HOBBY
R. & M. Brouwer Noord 11A 8424 PG Else

till. 0561 - 421296 www.winkel-elsloo.nl

Verkope ni’je en
bruukte fietsen

Ok verhuur van fietsen!

M. HULZINGA
TWIEWIELERS

Heufdweg 38, 8424 PM Else
Till. 0561-421778

EUPENINGSTIEDEN:
mae., de., wo., do., vri’j. en zao.

van 9.00 tot 18.00 ure

jow haor,
oonze zorg

D & H kapselon
“IDEAAL”
ELSE • Till. 0561 - 421888
Knippen zonder ofspraok
www.kapsalonideaal.nl

ID
EA

A
L

EL
SE

Bekend van
Man bijt hond

...even naor

Noordwoolde
Heufdstraote Oost 1 Till. 0561 - 431 325
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Et pergramme zal op de 
vri’jdagaovend tussen 18.00 en 
19.00 ure uutzunnen wodden, daor 
verwist ok de naeme van et per-
gramme naor: ‘In twielochten’ is 
een Stellingwarver anduding van 
de tied van schiemerdonker, zo 
tussen et aende van de middag 

en et begin van de aovend. De 
anduding is te vergelieken mit et 
Engelse ‘twilight’, et Nederlaans 
kent disse benaeming niet. 
 
Veur jong en oold
In ‘In twielochten’ zal d’r omme-
daenken wezen veur tal van Stel-

lingwarfstaelige en kulturele on-
derwarpen. Daorbi’j moet docht 
wodden an verhaelen en gedichten, 
meziek, een Stellingwarfs heur-
spul, biezunderheden over de tael, 
een kulturele agenda, een weke-

likse kollum, een wekelikse tael-
vraoge, Stellingwarver recepten, 
biezunderheden uut de netuur en 
gao zo nog mar evenpies deur. In 
et pergramme zullen d’r butendat 
verschillende onderwarpen wezen 
veur alle leeftieden, veur kiender 
krek lieke goed as veur oolderen. 

An et pergramme zullen tal van 
schrievers, dichters, veurlezers en 
verslaggevers een bi’jdrege leveren 
gaon; sommigen wekeliks, eren ien 
keer in de twie weken en nog weer 
eren ien keer in de maond. Mit-
warkers an et ni’je pergramme bin 
o.e. Wim Hunneman, Attie Nijboer, 
Femmie van Veen en Johan Veen-

stra, mit eren wodt nog overlegd. 
Veur de prissentaosie zorgen, elk 
om de weke, Kjest Herder en Siets-
ke Bloemhoff; zi’j bepaolen ok de 
meziekkeuze. De techniek zal ver-
zorgd wodden deur Evert Sikkema. 

‘In twielochten’ wodt veur et groot-
ste pat live opneumen in et gebouw 
van de Schrieversronte, zo is et 
doel. Sommige onderdielen zullen 
om technische redens van teveu-
ren opneumen wodden in iene van 
de beide studio’s.

’In twielochten’: ni’j Stellingwarfs radiopergramme
’In twielochten’: dat is de naeme van een hiel ni’j Stelling-
warfs radiopergramme dat van oktober of deur de beide 
lekaole omroepen Odrie (Oost-Stellingwarf) en Radio Cen-
traol (West-Stellingwarf) wekeliks uutzunnen wodden zal. Et 
initiatief veur et ni’je pergramme komt van de Stellingwarver 
Schrieversronte, en de stichting het al een keermennig over-
leg over had mit o.e. Henk Trox en Evert de Jong van de 
beide omroepen. 

De winners van 2018: Dawn of day (foto: Lenus v.d. Broek)

Een klein mar fijn 
hebbedinkien!
Vroeg in et veurjaor was de première van de eerste Stel-
lingwarver speulfilm ‘Daor klept de klokke weer’. Intied is 
de film al in tal van dörpen prissenteerd, de hieltied verge-
zeld mit uutleg, verhaelen en anekdotes van mitwarkers of 
speulders an en in de film. De film vertelt over de biezun-
dere geschiedenis van Stellingwarf rond de periode 1500.

Vanwegens de grote belang-
stelling lat de Stellingwarver 
Schrieversronte de film now ok 
op speciaole sticks zetten, die 
in een al even speciaol deusien 
verpakt te koop kommen zul-
len. Tiedens de sutelaktie kuj’ 
daor al op intekenen, et deu-
sien mit stick wodt je dan veur 
1 december thuus bezorgd of toestuurd. Mar et kan vanzels ok ofhaeld 
wodden bi’j et kantoor in Berkoop. 

Dit kleine mar fijne hebbedinkien kost tiedens de intekenperiode, en 
die is tot 1 oktober, mar € 10,00 (exkl. verzendkosten). 

Et intekenen kan vanzels ok via de mail info@
stellingwarfs.nl, veur et geval de sutelders 
now krek niet bi’j jow an de deure kommen. 
Nao 1 oktober kost de stick € 12,50. 

Dielnemers hoeven daor niet per 
se an mit te doen, mar an now 
toe hebben zowat alle dielnemers 
altied wel mitdaon. Van dat ‘wed-
striedlied’ moet de tekst, lieke-
goed as de meziek, oorspronkelik 
wezen. 
Mar et hoolt niet in daj’ as dielne-
mer ok zels veur de tekst en/of de 
meziek zorgen moeten zollen, daor 
kun ok ere dichters, schrievers en/
of kompenisten veur vraogd wod-
den. 
 

Positieve invloed erkenning
Elk optreden duurt ongeveer een 
half ure. Elkeniene mag dat op-
treden invullen zoas hi’j wil, een 
peer lieties in een aandere tael as 
et Stellingwarfs mag daoromme ok. 

Et festival is vanzels deur de or-
geniserende warkgroep van de 
Schrieversronte (bestaonde uut 
Klaasje Herder, Piet Tjassing, Kjest 
Herder en Sietske Bloemhoff) in et 
eerste plak bedoeld om et gebruuk 
van de Stellingwarver tael binnen 

de meziekwereld an te vieteren. 
Opvalend is dat de laeste tied et 
gebruuk van de eigen tael in de me-
ziek, veural ok in de ere Nedersak-
sische gebieden, geweldig toenemt. 
Dat daoromme: Stellingwarvers, 
doe mit an die ni’je en hippe trend! 
Laot je Stellingwarfs heuren!!

Zes dielnemers
An et festival, dat aovens om half 
achte begint, kun mit mekeer zes 
dielnemers mitdoen. Ok al bin d’r 
al een peer naemen van dielnemers 
bekend, je opgeven kan nog, mar 
doe dat z.g.m! Et anmellen kan 
deur te mailen naor de Stellingwar-
ver Schrieversronte in Berkoop: 
info@stellingwarfs.nl. 

 

Wat wodt et beste 
Stellingwarver lied van 2019?
Iederiene die Stellingwarver lieties zingt kan mitdoen an et 
Stellingwarfs Meziekfestival! Dat festival is krek as oflopen 
jaor in ‘De Rustende Jaeger’ in Hooltpae en wodt op zaoter-
dag 16 november holen. Ien onderdiel van et festival is de 
wedstried om et beste Stellingwarver lied van et jaor. 

De krojen van de jaorlikse su-
telaktie gaon dit keer vanof 
maendagaovend 2 september 
de diek uut. Ze gaon vol mit 
negosie eerst naor Westaen-
de, en kommen daor op 2, 
4 en 9 september in de dör-
pen Noordwoolde, Vinkege, 
Steggerde, Sunnege, Oolde- 
en Ni’jlaemer, en een diel van 
Wolvege. Op 11, 16 en 18 
september is de sutelaktie in 
Oost-Stellingwarf in de dörpen 
Berkoop, Ni’jberkoop, Mak-

kinge, De Haule en een diel 
van Oosterwoolde.  

Veurig jaor bleek de verkoop van 
de uutgiften van de Stelllingwar-
ver Schrieversronte arg goed. Zo 
wodde d’r tiedens de sutelaktie mit 
mekeer veur mar liefst € 11.233,40 
verkocht! Et bestuur en de sutel-
ders van de SSR zollen et vanzels 
verhipte mooi vienen as d’r dit 
jaor veur krek lieke vule, of mis-
schien veur nog wat meer, ver-
kocht wodden zol. Mar zoks kan 

alliend lokken as genoeg meensken 
mithelpen willen mit de aktie! Dat 
daoromme hopen ze in Berkoop op 
hiel veul hulpe tiedens disse altied 
ok weer ommeraek gezellige aktie!
Je opgeven kan tillefonisch deur 
even te bellen mit et kantoor, et 
liefste op deensdag of donder-
dag. Et nommer is 0516-451108, 
ie moe’n dan even vraogen naor 
Kiena Bouwer, Ankie Verbaan of 
Sietske Bloemhoff. Opgeven via de 
mail het liekewel de veurkeur, et 
mailadres is info@stellingwarfs.nl

Mit de kroje de diek uut? Dat kan! 

Daor klept de klokke 
weer naor Italië
In de junimaond wodde de 
Stellingwarver film Daor klept 
de klokke weer instuurd naor 
et BABEL filmfestival dat sund 
een tal jaoren holen wodt in 
Italië. 

Et filmfestival is een internatio-
naole filmwedstried veur films in 
minderhiedstaelen en wodt dit jaor 
veur de zesde keer holen. De Stel-
lingwarver Schrieversronte wodde 
tipt om DKDKW in te sturen deur 
Onno Falkena van EBLT, dat is et 
Europees Buro veur Kleine Taelen, 
waor ok de stichting uut Berkoop 
bi’j ansleuten is. Skriptschriever 
en regisseur Thomas Rovers zorgde 
veur een Engelstaelige ondertite-
ling. Vanof de kaante van filmdes-

kundigen is d’r ommeraek veul 
wardering veur DKDKW vanwegens 
de professionele anpak d’r van. 
Et BABEL Filmfestival is van 2 tot 
7 december in Cagliari op Sardinië. 

‘Druk met Taal’
‘Druk met Taal’ is een aorige 
beurs over droktechnieken en 
streektael die op 2 november 
holen wodden zal in et Muse-
umplein in Grootegast. 

Schrievers kun die dag daor heur 
boek an de man zien te bren-
gen, gedichten kun vertoond 
wodden en drokkers kun heur  
droktechniek(en) prissenteren. 
De dag wodt orgeniseerd deur de 
stichting ‘Mien Westerkwartier’, je 
anmellen veur een (gratis) kraom 
kan via info@museumdrukkerij.nl



TWIE POND ’N STUVER 2019 STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE6
Administraosiekantoor
Veenstra

AKV bödt jow een kompleet 
pakket administratieve 
diensten, waordeur jow gien 
ommekieken hebben naor jow 
financiële administraosie.

Wi’j kun jow de volgende diensten anbieden:
u verwarking financiële administraosie
u online boekholen
u verwarking selarisadministraosie
u verzorging belastingangiften
u (ok veur pattekelieren)

Bezuukadres:
Van Nijmegen Schonegevelstraote 19
8471 BP Wolvege
Till. 0561-618483
Website: www.akvadministraties.nl
E-mail: info@akvadministraties.nl

BINNENBAAN 2

WOLVEGA

 
  

0561 -  61 22 28 

MOESBEDDEN.NL

BINNENBAAN 2
WOLVEGE

0561 - 61 22 28
MOESBEDDEN.NL

De Jong Optiek
Al roem 90 jaor een oold

en vertrouwd adres

De Jong Optiek
Heufdstraote 31, 8471 JH Wolvege

0561 - 61 26 31

Juwelier
Steensma

Wolvege
Till. 0561 612634

www.juweliersmode.nl

Heufdstraote Oost 27, 8471 JH Wolvege,
till. 0561-612405, decorettepostma@home.nl

www.decorette-wolvega.nl
LAOT JE BI’J DECORETTE

WOONATELIER INSPIREREN
deur verrassend kleur- en materiaolgebruuk

in stoffen, varve, behang, vloerbedekking,
raemdekoratie en accessoires.

Zo kuj’ zels de meerst 
originele kombinaosies
bedaenken. Of ie doen 
dat saemen met oonze
woonstielisten. Zi’j kun 
je veurzien van een
bi’jzunder en ongewoon advies.
En aj’ willen kuj’ klussen as behangen, varven
en et leggen van de vloer ok an oons overlaoten.

TOT KIEK IN OONZE WINKEL!

Decorette. Ongewoonadvies.

Tuuncentrum

Martijn van Venrooy
Oppers 103

Wolvege

0561 618186

Jow treffen et hier reuze,
want veur jow tuun

hebben wi’j veerweg
de mooiste keuze!

Binnenbaan 4 • Wolvega • Tel 0561-613272

De raamplissé 
Japan
is een bijna 
onzichtbare  
maar zeer  
efficiënte 
oplossing om
insecten buiten 
te houden.

Binnenbaan 4 • Wolvega • Tel 0561-613272

De raamplissé 
Japan
is een bijna 
onzichtbare  
maar zeer  
efficiënte 
oplossing om
insecten buiten 
te houden.

De
raemplissé
Japan
is een haost
onzichtbere
mar arg
doeltreffende
oplossing om
vliegen buten 
te holen.

Binnenbaene 4 • Wolvege • Till. 0561-613272

www.riksma.nlBinnenbaan 4 • Wolvega • Tel 0561-613272

De raamplissé 
Japan
is een bijna 
onzichtbare  
maar zeer  
efficiënte 
oplossing om
insecten buiten 
te houden.

Woonmode

krek wat meer netaoris

Venekoterweg 46 Pastorieplein 14
8431 HH Oosterwoolde 8471 BZ Wolvege
0516 513 741 0561 691 111

info@notarissen-dewerven.nl
www.notarissen-dewerven.nl

DE WERVEN
NOTARISSEN

Wolvege
Raodhuusstraote
tillefoon 0561 - 612 285

DISTILLEERD
VEUL MARKEN BIER
EN FRISDRAANKEN

SLIETERI’JE

TROMPETTER

Dames- en
Herenkapper

„FLEDDERUS”

Een schot
in de roze
Till. (0561) 61 24 04

WOLVEGE

de komplete
winkel veur
stad en laand

JOW ADRES VEUR:
• Warkkleren, hoeden en petten
• Warkschoenen, leerzen en klompen
• Speulgoed, skelters, trampolines
• Voer en verzorgingsartikelen veur dieren
• Keunstmest, potgrond, grös- en tuunzaod
• Bestriedingsmiddels
• Slangen, pvc materiaol
• Fittingmateriaol - instelaosiemateriaol
• Laandbouw-tuun-haand-elektrisch-gereedschop
• Kompressers, hogedrokreinigers, pompen
• Iezerweren (boolties en schroeven per stok leverber)
• Ofrastering veur laand
• Verhuur Abraham, Sarah, springkussens
• Wasmiddels in grootverpakking
• En nog vule meer!!

Haye Bethlehem, Grindweg 43, Wolvege, till. 0561-617669

Laot je now flitsen bi’j Vewo!

Heufdstraote Oost 35
Wolvege

www.vewo.nl
0561-617075

Professionele pasfoto’s
veur o.e.:
- Paspoort
- ID-kaorte
- Riebewies
- Sportpas

€10,95
6 foto’s veur mar

Jow kopen jow

gruunten en fruit
vanzels bi’j

Hielke op ’e mark
in Wolvege en Noordwoolde
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Kursus Stellingwarfs 
veur beginners
Oflopen kursusseizoen wodde in de biebeltheek van Wol-
vege de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ mit veul suk-
ses holen. Mar liefst 11 meensken volgden disse kursus, 
en zi’j gavven heur ok zowat allemaole op veur de ‘ver-
diepingskursus Stellingwarfs’, die dit naojaor in Berkoop 
geven wodden zal. De ni’jste beginnerskursus zal et kom-
mende kursusseizoen geven wodden in Oosterwoolde, in 
de ruumte van et Comprix College (Kampingerhof 2).

De kursisten van et oflopen seizoen gongen o.l.v. Freddie de Vries 
op exkursie naor de Delleboeren. 

Tiedens de beginnerskursus is d’r mit naeme ommedaenken veur et 
schriftelik gebruuk van disse kotleden erkende Nedersaksische tael, 
mar ok veur et praoten d’r van. Daornaost zal d’r over de tael en de 
oorsprong d’r van uutleg geven wodden.
De kursus bestaot uut zes lesaovenden. De kursus zal dit keer op 
maendagaovend geven wodden, drie keer in november (9, 16 en 23); 
en drie keer in jannewaori (13, 20 en 27). De pries van de kursus is 
€ 75,00, inkl. kursusmateriaol en koffie/thee. De kursusleiding bestaot 
dit keer uut Ageeth Bos (Wolvege), dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) 
en Mark van Veen (Wolvege). As ofsluting is d’r in et veurjaor een 
exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied o.l.v. Freddie de Vries uut 
Hooltpae. 
Veur meer infermaosie kan kontakt opneumen wodden mit et kantoor 
van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan tillefonisch 
(0516-451108), dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff. Mailen kan 
liekewel ok, en het alderdeegst de veurkeur! Dat kan dan naor info@
stellingwarfs.nl.

Dit biezundere boek gaot over de 
uut Donkerbroek ofkomstige laand-
verhuzer Zander Jacobs Klooster 
(1820-1906). Zander Klooster is al 
even boven de tachtig as hi’j alder-
haande herinnerings uut zien leven 
an et pepier toevertrouwd. 

Zo blikt hi’j weeromme op zien 
jeugd, zien schoeletied, zien femi-
lie, gebeurtenissen die hi’j mitmae-
kte en personen die hi’j ontmoet 
het, in Donkerbroek en omgeving 
liekegoed as in de ni’je wereld. De 
inkiek die hi’j daorbi’j geft in de 
ontwikkeling van zien persoonlike 
geleufsleven, maeken de anteke-
nings mitien interessaant vanuut 
godsdienstpsychologisch en gods-
diensthistorisch oogpunt. 

Zo kommen d’r verschillende as-
pekten in an et locht over de 

ofscheidingsbeweging in Donker-
broek, Haulerwiek en Appelsche. 
Omdat Zander veural ‘op zien 
Donkerbroekemers’ schrift, dat wil 
zeggen dat hi’j in et Stellingwerfs 
schrift zoas dat in de negentiende 
ieuw in zien geboorteplak praot 

wodde, is dit egodokement ok tael-
kundig zien van belang. 

In et eerste diel van et boek wodt 
et verloop van de ofscheidingsbe-
weging en de historische wottels 
daorvan in de ’Nadere Reformatie’ 
beschreven. En ok hoe die be-
weging verlopen is op ’e Smilde, 
Appelsche, Haulerwiek en Donker-
broek en hoe disse meensken kon-
takt mit mekeer hadden. 

Nao de godsdiensthistorische en 
taelkundige inleiding volgt in et 
twiede diel de tekst van et egodo-
kement van Zander Jacobs Kloos-
ter. D’r wodt daorbi’j keuzen veur 
een anpak waarbi’j de tekst zoveul 
meugelik staon blift zoas de oor-
spronkelike, mar die wel toegaan-
kelik maekt is veur de lezer.

Van et boek, dat 288 bladzieden 
telt, is op dit mement de pries nog 
niet bekend. Et boek wodt drokt 
deur Printbase in Suntjehannesge, 
veur et mooie omslag en de vorm-
geving zorgt BVK vormgeving uut 
Haulerwiek.   

Bewarkt deur Rienk Klooster

‘De wereld van Zander, een egodocument 
van een landverhuizer uit Donkerbroek’
Eerdaegs verschient bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in 
Berkoop et boek ’De wereld van Zander, een egodocument 
van een landverhuizer uit Donkerbroek’. Veur de bewarking 
daorvan zorgt dr. Rienk Klooster (emeritus predikant) uut 
Liwwadden. 

wereldDe
vanZander

Rienk Klooster

Wat is een laandschopsbiografie? 
Een laandschopsbiografie is een 
wetenschoppelik verantwoord, 
toegaankelik schreven en riek il-
lestreerd verhael over de ontsta-
onsgeschiedenis, kwaliteiten en 
toekomstmeugelikheden van et 
laandschop in een bepaold gebied. 

Oost-Stellingwarf kent een lange 
en rieke geschiedenis en een 
grote variaosie an biezundere kul-
tuurlaandschoppen: van et fraaie 
stoefzaandlaandschop van et Ae-
kingerzaand en et hoogvene bi’j De  
Fochtel, via de talrieke esgehuch-
ten om Makkinge en Oosterwool-
de henne, naor de middelieuwse 
veenontginningslaandschoppen 
van Donkerbroek, Ni’jberkoop 

en Berkoop en et veenkoloniaole 
laandschop van Haulerwiek. Al die 
dielgebieden en dörpen hebben 
heur eigen geschiedenis en heur 
eigen specifieke kenmarken die 
op tal van plakken nog hiel her-
kenber en leesber weeromme te 
vienen binnen in et laandschop. De 
Laandschopsbiografie van Oost-
Stellingwarf vertelt heur verhael. 

De Laandschopsbiografie zal dus et 
biezundere en mooie laandschop 
van Oost-Stellingwerf zien laoten: 
biezundere gebieden, plakken of 
gebouwen die van grote kultuur-
historische of laandschoppelike of 
ekologische betekenis binnen en 
daoromme extra andacht verdie-
nen. Daornaost zal et boek be-

staon uut een serie van zoe’n 10 
interviews mit markante Stel-
lingwarvers en/of biografische 
beschrievings van markante be-
woners uut et verleden. Et gaot 
daorbi’j mit naeme om meensken 
die een belangrieke rolle speulen 
of speuld hebben mit betrekking 
tot et laandschop (waoronder ok 
kerakteristieke historische beroe-
pen). Die interviews zullen ver-
dield wodden over de heufdstok-
ken en hoeven gien direkte link te 
hebben mit et behaandelde thema. 
Zi’j vormen as et waore een soort 
van intermezzo’s. 

Opzet van de laandschopsbiografie 
Et doel is dat de Laandschopsbi-
ografie van Oost-Stellingwarf een 
riek illestreerd en medern vorm-
geven boek wodt van omtrint 200 
pagina’s. De pries van et boek zal 
omdebi’j € 27,95 wezen.

Veur meer infermaosie kuj’ terech-
te bi’j de Stellingwarver Schrie-
versronte: info@stellingwarfs.nl, 
t.a.v. Sietske Bloemhoff.

Laandschopsbiografie Oost-Stellingwarf

Verhaelen, gedichten, interviews mit inwoners, ommedaen-
ken veur de tael, de geschiedenis, et onderwies, et laand-
schop, de netuur: ie vienen et allemaole in et Stellingwarfs 
tiedschrift De Ovend.

Al dik veertig jaor kuj’ over al disse onderwarpen, 
en meer, lezen in et ienige echte Stellingwarver 
tiedschrift veur de hiele regio Stellingwarf, en 
dat is De Ovend. Ja, De Ovend, en niet De Ao-
vend, zoas pattie meensken wel es daenken… 
Et Nederlaanse woord veur ’Ovend’ is ‘oven’, en 
niet ‘avond’. In de ovend kuj’ de boel ‘waarm 
holen, ie kun him alderdeegst wat an- of opviete-
ren’. Die uutleg is de reden waoromme indertied 
veur disse naeme keuzen is. 
De Ovend wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte en ver-
schient zes keer in et jaor. Zowat iedere keer wodt begonnen mit een in-
terview mit een inwoner van Stellingwarf, of iene die om wat veur reden 
dan ok te maeken (had) het mit et gebied. Mar ok in de rebriek ’Dit plak 
dot me wat’ wodt mit riegelmaot praot mit een Stellingwarver, mar dan 
n.a.v. et plak dat him of heur wat dot. 
Veul ommedaenken is d’r in De Ovend veur literaire bi’jdregen, zoas van 
Roely Bakker, Kjest Herder, Harmen Houtman, Attie Nijboer, Sjoukje 
Oosterloo, Jaap Sikkema, Johan Veenstra, Willem Jan Teijema. Biezun-
dere en infermetieve bi’jdregen over onderwarpen uut de geschiedenis 
wo’n mit riegelmaot verzorgd deur Carol Klok. Ommedaenken is d’r ok 
veur buurtschoppen in Stellingwarf, en dat gebeurt deur verschillende 
mitwarkers an et blad. Henk Bloemhoff zorgt now en dan veur aorige 
bi’jdregen over de Stellingwarver tael en de geschiedenis d’r van, en d’r is 
alle keren andacht veur aktiviteiten die mit de streektael of streekkultuur 
te maeken hebben. 
De redaktie bestaot op dit mement uut Kjest Herder en Jan Koops, veur 
de buroredaktie zorgt Sietske Bloemhoff. De redaktie zocht liekewel nog 
naor een dadde redakteur, en daorbi’j het iene uut Westaende de veur-
keur. 

De Ovend is een tiedschrift veur elkeniene die interesse het in de tael- en 
streekkultuur van Stellingwarf! Een abonnement kost mar € 20,00 in et 
jaor, losse nommers € 4,00.

Et tiedschrift De Ovend

Et mooie, mar veural ok slim interessaante laandschop bi’j Jardinge in Oosterwoolde (foto: Frans de Vries)

As alles mit zit zal in 2020 deur et Kenniscentrum Landschap 
van de Rieksuniversiteit van Grunningen, onder leiding van 
Theo Spek en Dennis Worst, vormgever Frans de Vries van 
Toonbeeld en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum i.s.m. de 
Stellingwarver Schrieversronte zorgd wodden veur een een 
Laandschopsbiografie over Oost-Stellingwarf. Ien en aander 
hangt liekewel of van de financiële meugelikheden daorveur.

de ovend
Stellingwarfs tiedschrift
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E t  k i e n d e r h o e k i e n

Wat is in jow dörp belangriek om te beweren veur laeter?

Kieken en luusteren bi’j de wolf van Wolvege mit Geert Lantinga

Op disse bladziede lezen jim et 
risseltaot van de lesopdracht veur 
groep 8. Geert Lantinga, Lenus v.d. 
Broek en Grietje Bosma-Dijkstra 
maekten mit de leerlingen in de 
eerste weke van meert een kul-
tuurhistorische kuier deur Wol-
vege. Kenner van Wolvege Geert 
Lantinga hadde veur disse dag een 

speciaole route uutstippeld. De 
leerlingen van groep 8 gongen an 
de haand daorvan bekieken wat 
zi’j van belang vienen om zunig 
mit te wezen en om te beweren 
veur meensken die over een hiele 
poze in Wolvege wonen zullen. Van 
die gebouwen, straoten, biezun-
dere plakken of netuur maekten ze 

onderwegens foto’s. De weke d’r op 
gongen de leerlingen o.l.v. Grietje 
Bosma en Geert Lantinga in kleine 
groepies een verslag, mit daorbi’j 
foto’s van veurbeelden, schrieven. 
Veurofgaonde an de kuier kwam 
fotograaf Lenus v.d. Broek naor de 
schoele om tips te geven veur et 
maeken van foto’s.

Angeven wodde dat alle artikels, 
waor alle kiender ok Stellingwarfs 
in bruukt hebben, ok warkelik pu-
bliceerd wodden zollen. En dat ge-
beurt dus now op disse bladzieden 
in de Stellingwarver boekekraante!

In de Meertmaond-Streektaelmaond hul basisschoele de Hei-
depolle in Wolvege twie streektaelweken, dat het rondomtoe 
in et ni’js west. Tiedens die beide weken was d’r ommeraek 
veul andacht de Stellingwarver tael, mar ok veur de eigen 
streekkultuur. In saemenwarking mit de schoele zorgde de 
Stellingwarver Schrieversronte veur een achttal aktiviteiten, 
waor negen kenners van de tael en kultuur an mitwarkten.
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Tocht door Wolvega 

 

Huze Lindenoord 
  
Wij zijn met groep 8 naar het Pasterieplein gefietst. Toen gingen we 
door Wolvege lopen onder leiding van Grietje Bosma en Geert 
Lantinga.  
 
We hebben veel dingen gezien zoals Huze Lindenoord, het oorlogsmonement, het standbeeld 
van de wolf voor de Rabobank, de Keuningsboom en et park aachter Lindenoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen dat Huze Lindenoord er over 50 jaar nog staat, omdat we het een heel mooi huis 
vinden en onze ouders zijn er getrouwd. Wij willen ook dat et oorlogsmonement blijft, omdat 
het voor Huze Lindenoord staat en het is een heel mooi standbeeld. 
 
Wij vinden dat het gebouw bij het station weg kan, want dan krijgen we misschien wel een 
groter en mooier station in Wolvege. 
 
Bedankt voor het lezen.   
 
Schrievers : Levi en Kaylin  

Geschiedenis 
van Wolvege 

 

Dorpskuier OBS 
Heidepolle 

 
 
 
De leerlingen van groep 8 hebben een kuier gedaan door Wolvege. Ze hebben nieuwe 
gebouwen gezien, maar ze hebben ook plaatjes gezien van oude gebouwen. Geert 
Lantinga heeft ons allemaal dingen verteld over vroeger. Hoe Wolvege er vroeger uitzag.  
 
De leerlingen van groep gingen met de fiets vanaf OBS Heidepolle naar het dorp. In het dorp 
hebben ze veel nieuwe dingen gezien en gehoord over vroeger. Bijvoorbeeld een standbeeld 
van een wolf gezien en allemaal gebouwen van vroeger. Lang geleden was er een sportbaan 
naar de Action bij de speeltuin. Ook hebben ze veel oude bomen gezien met de wandeling. 
We hebben namelijk een wandeling door et ooldste stokkien bos gedaan. Ook hebben we 
ook veel foto´s gemaakt. Tot slot gingen we nog naar de karke.  
 

We willen het Van 
der Valk hotel 
behouden voor de 
toekomst, omdat 
we daar vaak komen 
om te zwemmen en 
alles. De Poiesz mag 
wel weg. We vinden 
het eten niet lekker.  
 
De leerlingen kregen 
tijdens deze kuier 
uitleg van Grietje 
Bosma en Geert 
Lantinga. 
 
 
 

 
 
Schrievers: Damian en Saleh 

Verleden, heden, toekomst 
Ni´je dingen zien en heurd over Wolvege 

 
Groep 8 ging vanaf OBS Heidepolle naar de Karkstraote. Daarna 
liepen ze door Wolvege. De leerlingen zijn van alles tegen gekomen.  
 

 
Maandag 11 maart ging groep 8 op excursie door 
Wolvege. Ze maakten foto´s van oolde gebouwen en 
belangrijke dingen. Daar hoorden ze ook verhalen over. 
Deze verhalen werden verteld door Geert Lantinga en 
Grietje Bosma.  
 
Wij vinden dat Huze Lindenoord samen mit et waopen 
van het waeterschop over 50 jaar nog moet bestaan. De 
karke op de hooge is ook oud en erg belangrijk. In de 
toekomst vinden wij dat er meer natuur en oolde 
gebouwen moeten staan. 
 

   
 
Maar de Wimpel aachter de struken in 
(aachter Huze Lindenoord) kan wel weg. 
Dit vinden wij niet belangrijk genoeg om 
te behouden. Het standbeeld van de 
wolf mag ook wel weg, want de naam 
‘Wolvege’ stamt helemaal niet af van de 
wolven.  
 
Groep 8 vond het een leerzame 
ochtend.                                                                             
 
 
Geschreven door: Lian & Jasmin 
 

Rond door Wolvege 
 

Groep 8 excursie door Wolvega 
 
Groep 8 van OBS Heidepolle had een excursie door Wolvege. En er werd vooral gekeken 
naar oolde gebouwen. We gingen eerst fietsen naar het Pasterieplein. Waar het 
wolfmonument staat. Daar begon de excursie. 
 

Vervolgens gingen we naar het 
Oorlogsmonement. Het 
Oorlogsmonement stond in de 
tuin van Huze Lindenoord. Met 
daarop et waopen van et 
waeterschop. Daarachter staan 
hele mooie bloemen en daarnaast 
staat de klokkenstoel. Ook de 
Keuningslinde staat daar. Dit is 
een boom die is gepland toen 
koning Willem Alexander koning 
werd. Aachter Huze Lindenoord 
was vroeger het park Lindenoord. 
Vroeger werd daar geschaatst, 
maar nu is het park weg. 

 
 
 
Welke dingen moeten blijven over 50 jaar? 
Wij willen dat de wolf, Huze Lindenoord en het 
Oorlogsmonement blijven, omdat het te maken 
heeft met de geschiedenis van Wolvege. 
 
Wat mag weg?! 
Wij vinden dat de klokkenstoel weg kan, omdat het 
niet zo speciaal is vinden wij. 
 
Tot slot gingen we naar de karke op de hoogte. 
Toen was de dorpskuier weer voorbij. 
Het leukst vonden wij het maken van de foto’s. 
 
 
Schrievers: Silvan en Fabian 
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Geschreven door: Lian & Jasmin 
 

Terogge in de tied 
 

Maandag 11 meert ging groep 8 van OBS Heidepolle op excursie 
door Wolvege.  
 
De groep 8 leerlingen begonnen bij de wolf op de Karkstraote (Pasterieplein). Met Geert 
Lantinga hebben we oolde dingen gezien. Zoals de Wimpel, Huze Lindenoord, de 
Keuningslinde, de Karke op et hoge en het ooldste stokkien bos van Wolvege.  
 

 
 
 
 
 
 
   Huze Lindenoord 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat moet er blijven over 50 jaar? 
We vinden dat Huze Lindenoord en de karke op et hoge moeten blijven, omdat wij het twee 
mooie gebouwen vinden. Sommige ouders van onze groep zijn er zelfs getrouwd.  
 
 
Karke op et hoge 

Wat hoeft niet behouden te blijven?  
De Wimpel, omdat het niet echt 
belangrijk is voor ons dorp.  
 
We vonden het een leerzame ochtend. 
Bedankt Geert Lantinga en Grietje 
Bosma.  
 
Schrievers: Lieke en Flore  
 

Over 50 jaar 
 

Excursie door Wolvege 
 
Maandag 11 maart - We gingen met de helft van groep 8 van OBS Heidepolle door 
Wolvege lopen. Deze dorpskuier werd begeleid door Grietje Bosma, Geert Lantinga en 
Lenus van der Broek. 
 

We begonnen bij het 
Pasterieplein. Daarna gingen we 
naar Huze Lindenoord en de 
Keuningslinde (de 
Keuningsboom) van Willem-
Alexander. Toen gingen we naar 
het park aachter Lindenoord. 
Hier stond een kunstwerk: de 
Wimpel. Deze is ontworpen 
door Hein Maler (1925-2011).  
Tot slot gingen we naar het 
centrum via het ooldste stokkien 
bos van Wolvege (Wigeri). 
 
 

Bloemenveld aachter Huze Lindenoord  
 
De vraag werd ons gesteld wat wij over 50 jaar graag zouden behouden. Wij zouden graag 
de Karke op de hoogte willen behouden. En de natuur ook erg graag. 
 
Over 50 jaar zou de Keuningslinde niet 
hoeven te blijven. Wij weten dat keuning 
Willem Alexander over 50 jaar toch geen 
keuning meer is. We willen de natuur dan 
wel behouden, maar wij denken dat die 
boom ook niet helemaal over onze 
keuning gaat. 
 
Tot slot vonden wij het een hele leuke dag. 
 
 
 
Schrievers: Julia en Julia 
                                                                                                    

Karke op de hoogte   
   

Terogge in de tied 
 

Dorpskuier Wolvega 
 

Maandag 11 maart – De leerlingen van groep 8 van OBS De 
Heidepolle hebben een dorpskuier door Wolvege gedaan. 
 
Wat hebben we gedaan? 
De leerlingen van groep 8 begonnen bij het standbeeld van de Wolf, toen zijn ze langs 
allemaal ni´je gebouwen gelopen waar vroeger oolde gebouwen stonden. Deze kuier stond 
onder leiding van Grietje Bosma, Geert Lantinga en Lenus van der Broek maakte ook nog 
foto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
Wat moet er over 50 jaar volgens ons nog zijn? 
Wij vinden dat Huze Lindenoord moet blijven, want vroeger was op dat plekje het eerste huis 
van de burgermeester. Wij vinden Huze Lindenoord een mooi gebouw.  
  
Wat mag volgens ons weg? 
Wij vinden dat het gebouw dat op de plaats van het oolde postkantoor weg mag, want we 
vinden het geen mooi gebouw.   
 
Wij vonden het een hele leuke ochtend! 
 
Schrievers: Lisanne en Esmée 

Ontdekkingstocht 
door Wolvega 
 

OBS Heidepolle doet 
dorpskuier 

 
De leerlingen van groep 8 van OBS 
Heidepolle zijn langs verschillende 
plekken, beelden en gebouwen 
gekuierd. Wij gaan het nu specifiek 
over de wolf en het gemeentehuis 
hebben. 
 

 
 
 
                
 
 
MAG BLIJVEN 
We zijn gestart bij het standbeeld van de wolf en 
daarna zijn we naar het huis van de 
burgemeester van vroeger geweest. Nu wel 
bekend als Huze Lindenoord. We zijn blij dat deze 
twee dingen er nog zijn, want dat zijn de 
symbolen van onze woonplaats. Daarnaast zijn 
het gewoon mooie dingen net als de karke mit 
de karkedeuren en et park aachter Lindenoord 
mit de Wimpel aachter de struuken. 
 
 
MAG WEG  
En we vinden de ni’je huzen in et oolde park 
aachter Lindenoord niet zo mooi, want het zijn 
van die deftige huizen. Net of er een koningin in 
woont of zo. Wij willen liever het park terug. 
 
 

                                         Schrievers : Sedra en Noa 
                                                                                    

                             Leren over Wolvege 
Nieuwe dingen ontdekt over Wolvege 

De leerlingen van groep van OBS Heidepolle hebben 
maandag 11 maart veel geleerd over Wolvege. Ze hebben 
een excursie gedaan door hun eigen dorp. 
 
Route  
De excursie begon bij de Rabobank. 
Daar staat het standbeeld van de 
laatste wolf in Wolvege. Daarna 
gingen we naar het oorlogs-
monement. Deze staat bij Huze 
Lindenoord. Op het standbeeld 
stond: man en vrouw in  bange tijd, 
eén lijden eén in de stried. Toen 
gingen we naar de Keuningslinde. 
Vervolgens gingen we naar de 
Wimpel aachter de struken. Daarna 
gingen we naar het ooldste stokkien 
bos van Wolvege. Daar zijn veel 
boompies meer dan honderd jaar 
oud. Tot slot zijn we naar de Karke 
op de hoogte geweest. 
                                                
                                                                                                           

 
 
Wel blijven over 50 jaar 
Er is in Wolvege een heel oold 
stokkien bos. Ik wil dat het bos over 
50 jaar nog bestaat, omdat er heel 
weinig bos is in Wolvege. 
 
Mag wel weg 
De Keuningslinde mag van mij wel 
weg, omdat er over 50 jaar toch een 
nieuwe koningin is. 
 
 

                               
                                                                                                     Schriever artikel: Roos  

Rondleiding oold Wolvege 
 

Project Heemkunde 
 
Maandag 11 maart is groep 8 van de Heidepolle rond geleid door 
Wolvega. Ze moesten iets kiezen wat ze over 50 jaar nog in 
Wolvege willen zien en wat ze over 50 jaar wel weg kunnen doen. 

 
 
Huze Lindenoord  
Huze Lindenoord is gebouwd dat je het de 
hele tijd in één rechte lijn blijft zien.  
Huze Lindenoord heeft aan de voorkant van 
het gebouw een waopen van het 
waeterschop. 
Daarop zie je een wolf. Deze wolf verwijst 
naar de plaatsnaam Wolvege. 
 
 

 
 
 
De Wolf                                                             
Voor de Rabobank van Wolvege staat een 
standbeeld van een Wolf. De Wolf staat daar 
als aandenken van de laatste wolf rond 
Wolvege. De jagers waren trots en plaatsten 
het standbeeld van de liggende Wolf. 
 
 

             
 
Wat zouden jullie over 50 jaar nog willen zien in Wolvega? 

• Wij zouden graag De Wolf en Huze Lindenoord behouden. 
Wat vinden jullie wat over 50 jaar wel weg kan?  

• Et van der Sandeplein. 
Wat zouden jullie aan jullie klein kinderen laten zien over 50 jaar?  

• De Wolf en Huze Lindenoord. 
 
 
We vonden het super leuk om te doen en heel leerzaam!! 
 
Tekst door: Monica en Tygo  

Dorpskuier Wolvege 
 

OBS Heidepolle groep 8 
 
Maandag 11 maart gingen we met de helft van groep 8 op 
ontdekkingstocht door Wolvega. We gingen toen op zoek naar Oold 
Wolvege. 
 
De dorpskuier begon op het Pasterieplein. Daar 
zagen we een mooi standbeeld van een wolf. 
Daarna liepen we naar Huze Lindenoord. We 
zagen daar een oorlogsmonement. Toen 
gingen we naar de achtertuin van Huze 
Lindenoord. Daar zagen we een Keuningslinde. 
Deze is gepland toen koning Willem Alexander 
koning werd. Tot slot gingen we naar et 
ooldste stokkien van Wolvege. Het bos bij et 
van der Sandeplein.  
 
 
Wat willen we behouden? 
We willen later graag aan onze klein kinderen 
et ooldste stokkien van Wolvege laten zien.  
Ook het standbeeld van de wolf op het 
Pasterieplein willen we graag behouden. 
 
 
 
 
 
              

 
 
Wat mag wel weg?  
Wat ons betreft mag de Wimpel aachter 
de struken (in et park aachter Lindenoord) 
wel weg. 
 
 
De groetjes uit Wolvege ! 
 
 
Schrievers:  Dana, Zoë en Vera  

Dorpskuier door Wolvege 
Wolvege over 50 jaar 

 
Maandag 11 maart - Per halve klas gingen de leerlingen van groep 
8 van OBS Heidepolle op de fiets naar het Pasterieplein. En vanaf 
daar begon onze dorpskuier. 
 
We hadden een dorpskuier door Wolvege. We gingen naar allemaal historische plekken, we 
begonnen bij de wolf. Toen gingen we naar Huze Lindenoord. Daarna gingen we naar et park 
aachter Lindenoord. 
 
Wij vinden dat Huze Lindenoord moet blijven, omdat het iets heel moois is. Het mooiste 
vinden wij et waopen van et waeterschop. 
 

 
                              Huze Lindenoord                                               Et waopen van et waeterschop  
 
De Keuningslinde kan volgens ons wel weg, omdat wij dat niet zo bijzonder vinden.  
 
De leerlingen van groep 8 hebben veel geleerd van deze kuier. Geert Lantinga, Grietje Bosma 
en Lenus van der Broek waren mee om de leerlingen te informeren en te begeleiden. 
 
Schrievers: Milan, Calvin en Erion 
 

Dingen die je niet wist van Wolvege! 
  

Hoe begon de dorpskuier? 
 
De kinderen van O.B.S De 
Heidepolle fietsten met een 
groepje kinderen naar het 
Pasterieplein.  Daarna kregen ze 
een uitleg over het standbeeld 
van de wolf bij de Rabobank en de 
karke op de hoogte.   
 
Wat moet er nog staan over 50 jaar   
Wij vinden dat de karke op de hoogte en het 
standbeeld van de wolf er over 50 jaar nog 
moeten zijn. Dat willen wij omdat wij vinden 
dat dat bij Wolvege hoort. 
 
Wat willen we niet behouden? 
Wij vinden dat de Keuningslinde wel weg kan, 
omdat we dat niet zo mooi vinden staan bij 
Huze Lindenoord.  

 
 
 
 
 
Wat hebben we verder nog gedaan met 
de ontdekkingstocht? 
We kregen informatie over het Huze 
Lindenoord en et ooldste stukkien bos van 
Wolvege. 
En we willen Grietje Bosma en Geert 
Lantinga bedanken voor de excursie. The 
End !!! 
 
 
Schrievers: Silvano en Bobby 
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Schrievers: Silvano en Bobby 
 

 

 

Et Wolvegese rondje 
  

OBS Heidepolle kuiert door Wolvege  
 
De leerlingen van groep 8 hebben oolde gebouwen 
en standbeelden gezien. Daarnaast zijn ze ook door 
et ooldste stokkien van Wolvege gelopen. Het bos 
bij het van der Sandeplein.We hebben mooie oolde 
gebouwen gezien die niet weg mogen. 
 
Wat moet over 50 jaar nog blijven  
Wij willen graag dat de wolf, et park aachter 
Lindenoord, Huze Lindenoord, et ooldste stokkien 
bos ,de karke en et gemientehuus behouden blijven 
voor Wolvege. 
 
 

 
 
 
                                                 
                                                
 
 
Wat kan er wel weg 
Van ons hoeft de Keuningslinde van Willem Alexander niet in 
Wolvege te blijven staan.  
Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
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Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
  

Et Wolvegese rondje 
  

OBS Heidepolle kuiert door Wolvege  
 
De leerlingen van groep 8 hebben oolde gebouwen 
en standbeelden gezien. Daarnaast zijn ze ook door 
et ooldste stokkien van Wolvege gelopen. Het bos 
bij het van der Sandeplein.We hebben mooie oolde 
gebouwen gezien die niet weg mogen. 
 
Wat moet over 50 jaar nog blijven  
Wij willen graag dat de wolf, et park aachter 
Lindenoord, Huze Lindenoord, et ooldste stokkien 
bos ,de karke en et gemientehuus behouden blijven 
voor Wolvege. 
 
 

 
 
 
                                                 
                                                
 
 
Wat kan er wel weg 
Van ons hoeft de Keuningslinde van Willem Alexander niet in 
Wolvege te blijven staan.  
Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
  

Terogge in de tied 
 
Heel groep 8 heeft een dorpskuier in Wolvege gedaan waarbij we 
allemaal dingen hebben gezien en geleerd. 
 
De leerlingen van groep 8 
begonnen bij het 
Pasterieplein, waar het 
standbeeld van de wolf 
staat. Er werd over de wolf 
verteld en toen mochten 
we foto´s maken. Daarna 
liepen we naar Huze 
Lindenoord en het 
oorlogsmonement.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                                      
 
De Keuningslinde is geplant toen Willem Alexander onze koning werd. Toen liepen we naar 
et park aachter Lindenoord en daar zagen we de Wimpel. Vervolgens liepen we naar et 
ooldste stokkien bos van Wolvege. Tot slot liepen we van het van de Sandeplein naar de 
karke op de hoogte. 
 

Wij zouden graag over 50 jaar Huze 
Lindenoord behouden, omdat het 
een mooi gebouw is.                                                                                    
Wij denken dat het gebouw Poems 
wel weg kan, omdat het niet een 
heel belangrijk gebouw is voor 
Wolvege. 
 
 
 
Schrievers: Lieke en Renate 
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allemaal dingen hebben gezien en geleerd. 
 
De leerlingen van groep 8 
begonnen bij het 
Pasterieplein, waar het 
standbeeld van de wolf 
staat. Er werd over de wolf 
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De Keuningslinde is geplant toen Willem Alexander onze koning werd. Toen liepen we naar 
et park aachter Lindenoord en daar zagen we de Wimpel. Vervolgens liepen we naar et 
ooldste stokkien bos van Wolvege. Tot slot liepen we van het van de Sandeplein naar de 
karke op de hoogte. 
 

Wij zouden graag over 50 jaar Huze 
Lindenoord behouden, omdat het 
een mooi gebouw is.                                                                                    
Wij denken dat het gebouw Poems 
wel weg kan, omdat het niet een 
heel belangrijk gebouw is voor 
Wolvege. 
 
 
 
Schrievers: Lieke en Renate 
 
 
 

        



E t  k i e n d e r h o e k i e n

Wat is in jow dörp belangriek om te beweren veur laeter?

Kieken en luusteren bi’j de wolf van Wolvege mit Geert Lantinga

Op disse bladziede lezen jim et 
risseltaot van de lesopdracht veur 
groep 8. Geert Lantinga, Lenus v.d. 
Broek en Grietje Bosma-Dijkstra 
maekten mit de leerlingen in de 
eerste weke van meert een kul-
tuurhistorische kuier deur Wol-
vege. Kenner van Wolvege Geert 
Lantinga hadde veur disse dag een 

speciaole route uutstippeld. De 
leerlingen van groep 8 gongen an 
de haand daorvan bekieken wat 
zi’j van belang vienen om zunig 
mit te wezen en om te beweren 
veur meensken die over een hiele 
poze in Wolvege wonen zullen. Van 
die gebouwen, straoten, biezun-
dere plakken of netuur maekten ze 

onderwegens foto’s. De weke d’r op 
gongen de leerlingen o.l.v. Grietje 
Bosma en Geert Lantinga in kleine 
groepies een verslag, mit daorbi’j 
foto’s van veurbeelden, schrieven. 
Veurofgaonde an de kuier kwam 
fotograaf Lenus v.d. Broek naor de 
schoele om tips te geven veur et 
maeken van foto’s.

Angeven wodde dat alle artikels, 
waor alle kiender ok Stellingwarfs 
in bruukt hebben, ok warkelik pu-
bliceerd wodden zollen. En dat ge-
beurt dus now op disse bladzieden 
in de Stellingwarver boekekraante!

In de Meertmaond-Streektaelmaond hul basisschoele de Hei-
depolle in Wolvege twie streektaelweken, dat het rondomtoe 
in et ni’js west. Tiedens die beide weken was d’r ommeraek 
veul andacht de Stellingwarver tael, mar ok veur de eigen 
streekkultuur. In saemenwarking mit de schoele zorgde de 
Stellingwarver Schrieversronte veur een achttal aktiviteiten, 
waor negen kenners van de tael en kultuur an mitwarkten.
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Tocht door Wolvega 

 

Huze Lindenoord 
  
Wij zijn met groep 8 naar het Pasterieplein gefietst. Toen gingen we 
door Wolvege lopen onder leiding van Grietje Bosma en Geert 
Lantinga.  
 
We hebben veel dingen gezien zoals Huze Lindenoord, het oorlogsmonement, het standbeeld 
van de wolf voor de Rabobank, de Keuningsboom en et park aachter Lindenoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen dat Huze Lindenoord er over 50 jaar nog staat, omdat we het een heel mooi huis 
vinden en onze ouders zijn er getrouwd. Wij willen ook dat et oorlogsmonement blijft, omdat 
het voor Huze Lindenoord staat en het is een heel mooi standbeeld. 
 
Wij vinden dat het gebouw bij het station weg kan, want dan krijgen we misschien wel een 
groter en mooier station in Wolvege. 
 
Bedankt voor het lezen.   
 
Schrievers : Levi en Kaylin  

Geschiedenis 
van Wolvege 

 

Dorpskuier OBS 
Heidepolle 

 
 
 
De leerlingen van groep 8 hebben een kuier gedaan door Wolvege. Ze hebben nieuwe 
gebouwen gezien, maar ze hebben ook plaatjes gezien van oude gebouwen. Geert 
Lantinga heeft ons allemaal dingen verteld over vroeger. Hoe Wolvege er vroeger uitzag.  
 
De leerlingen van groep gingen met de fiets vanaf OBS Heidepolle naar het dorp. In het dorp 
hebben ze veel nieuwe dingen gezien en gehoord over vroeger. Bijvoorbeeld een standbeeld 
van een wolf gezien en allemaal gebouwen van vroeger. Lang geleden was er een sportbaan 
naar de Action bij de speeltuin. Ook hebben ze veel oude bomen gezien met de wandeling. 
We hebben namelijk een wandeling door et ooldste stokkien bos gedaan. Ook hebben we 
ook veel foto´s gemaakt. Tot slot gingen we nog naar de karke.  
 

We willen het Van 
der Valk hotel 
behouden voor de 
toekomst, omdat 
we daar vaak komen 
om te zwemmen en 
alles. De Poiesz mag 
wel weg. We vinden 
het eten niet lekker.  
 
De leerlingen kregen 
tijdens deze kuier 
uitleg van Grietje 
Bosma en Geert 
Lantinga. 
 
 
 

 
 
Schrievers: Damian en Saleh 

Verleden, heden, toekomst 
Ni´je dingen zien en heurd over Wolvege 

 
Groep 8 ging vanaf OBS Heidepolle naar de Karkstraote. Daarna 
liepen ze door Wolvege. De leerlingen zijn van alles tegen gekomen.  
 

 
Maandag 11 maart ging groep 8 op excursie door 
Wolvege. Ze maakten foto´s van oolde gebouwen en 
belangrijke dingen. Daar hoorden ze ook verhalen over. 
Deze verhalen werden verteld door Geert Lantinga en 
Grietje Bosma.  
 
Wij vinden dat Huze Lindenoord samen mit et waopen 
van het waeterschop over 50 jaar nog moet bestaan. De 
karke op de hooge is ook oud en erg belangrijk. In de 
toekomst vinden wij dat er meer natuur en oolde 
gebouwen moeten staan. 
 

   
 
Maar de Wimpel aachter de struken in 
(aachter Huze Lindenoord) kan wel weg. 
Dit vinden wij niet belangrijk genoeg om 
te behouden. Het standbeeld van de 
wolf mag ook wel weg, want de naam 
‘Wolvege’ stamt helemaal niet af van de 
wolven.  
 
Groep 8 vond het een leerzame 
ochtend.                                                                             
 
 
Geschreven door: Lian & Jasmin 
 

Rond door Wolvege 
 

Groep 8 excursie door Wolvega 
 
Groep 8 van OBS Heidepolle had een excursie door Wolvege. En er werd vooral gekeken 
naar oolde gebouwen. We gingen eerst fietsen naar het Pasterieplein. Waar het 
wolfmonument staat. Daar begon de excursie. 
 

Vervolgens gingen we naar het 
Oorlogsmonement. Het 
Oorlogsmonement stond in de 
tuin van Huze Lindenoord. Met 
daarop et waopen van et 
waeterschop. Daarachter staan 
hele mooie bloemen en daarnaast 
staat de klokkenstoel. Ook de 
Keuningslinde staat daar. Dit is 
een boom die is gepland toen 
koning Willem Alexander koning 
werd. Aachter Huze Lindenoord 
was vroeger het park Lindenoord. 
Vroeger werd daar geschaatst, 
maar nu is het park weg. 

 
 
 
Welke dingen moeten blijven over 50 jaar? 
Wij willen dat de wolf, Huze Lindenoord en het 
Oorlogsmonement blijven, omdat het te maken 
heeft met de geschiedenis van Wolvege. 
 
Wat mag weg?! 
Wij vinden dat de klokkenstoel weg kan, omdat het 
niet zo speciaal is vinden wij. 
 
Tot slot gingen we naar de karke op de hoogte. 
Toen was de dorpskuier weer voorbij. 
Het leukst vonden wij het maken van de foto’s. 
 
 
Schrievers: Silvan en Fabian 
                                                                                                        

Verleden, heden, toekomst 
Ni´je dingen zien en heurd over Wolvege 

 
Groep 8 ging vanaf OBS Heidepolle naar de Karkstraote. Daarna 
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Maandag 11 maart ging groep 8 op excursie door 
Wolvege. Ze maakten foto´s van oolde gebouwen en 
belangrijke dingen. Daar hoorden ze ook verhalen over. 
Deze verhalen werden verteld door Geert Lantinga en 
Grietje Bosma.  
 
Wij vinden dat Huze Lindenoord samen mit et waopen 
van het waeterschop over 50 jaar nog moet bestaan. De 
karke op de hooge is ook oud en erg belangrijk. In de 
toekomst vinden wij dat er meer natuur en oolde 
gebouwen moeten staan. 
 

   
 
Maar de Wimpel aachter de struken in 
(aachter Huze Lindenoord) kan wel weg. 
Dit vinden wij niet belangrijk genoeg om 
te behouden. Het standbeeld van de 
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‘Wolvege’ stamt helemaal niet af van de 
wolven.  
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Geschreven door: Lian & Jasmin 
 

Terogge in de tied 
 

Maandag 11 meert ging groep 8 van OBS Heidepolle op excursie 
door Wolvege.  
 
De groep 8 leerlingen begonnen bij de wolf op de Karkstraote (Pasterieplein). Met Geert 
Lantinga hebben we oolde dingen gezien. Zoals de Wimpel, Huze Lindenoord, de 
Keuningslinde, de Karke op et hoge en het ooldste stokkien bos van Wolvege.  
 

 
 
 
 
 
 
   Huze Lindenoord 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat moet er blijven over 50 jaar? 
We vinden dat Huze Lindenoord en de karke op et hoge moeten blijven, omdat wij het twee 
mooie gebouwen vinden. Sommige ouders van onze groep zijn er zelfs getrouwd.  
 
 
Karke op et hoge 

Wat hoeft niet behouden te blijven?  
De Wimpel, omdat het niet echt 
belangrijk is voor ons dorp.  
 
We vonden het een leerzame ochtend. 
Bedankt Geert Lantinga en Grietje 
Bosma.  
 
Schrievers: Lieke en Flore  
 

Over 50 jaar 
 

Excursie door Wolvege 
 
Maandag 11 maart - We gingen met de helft van groep 8 van OBS Heidepolle door 
Wolvege lopen. Deze dorpskuier werd begeleid door Grietje Bosma, Geert Lantinga en 
Lenus van der Broek. 
 

We begonnen bij het 
Pasterieplein. Daarna gingen we 
naar Huze Lindenoord en de 
Keuningslinde (de 
Keuningsboom) van Willem-
Alexander. Toen gingen we naar 
het park aachter Lindenoord. 
Hier stond een kunstwerk: de 
Wimpel. Deze is ontworpen 
door Hein Maler (1925-2011).  
Tot slot gingen we naar het 
centrum via het ooldste stokkien 
bos van Wolvege (Wigeri). 
 
 

Bloemenveld aachter Huze Lindenoord  
 
De vraag werd ons gesteld wat wij over 50 jaar graag zouden behouden. Wij zouden graag 
de Karke op de hoogte willen behouden. En de natuur ook erg graag. 
 
Over 50 jaar zou de Keuningslinde niet 
hoeven te blijven. Wij weten dat keuning 
Willem Alexander over 50 jaar toch geen 
keuning meer is. We willen de natuur dan 
wel behouden, maar wij denken dat die 
boom ook niet helemaal over onze 
keuning gaat. 
 
Tot slot vonden wij het een hele leuke dag. 
 
 
 
Schrievers: Julia en Julia 
                                                                                                    

Karke op de hoogte   
   

Terogge in de tied 
 

Dorpskuier Wolvega 
 

Maandag 11 maart – De leerlingen van groep 8 van OBS De 
Heidepolle hebben een dorpskuier door Wolvege gedaan. 
 
Wat hebben we gedaan? 
De leerlingen van groep 8 begonnen bij het standbeeld van de Wolf, toen zijn ze langs 
allemaal ni´je gebouwen gelopen waar vroeger oolde gebouwen stonden. Deze kuier stond 
onder leiding van Grietje Bosma, Geert Lantinga en Lenus van der Broek maakte ook nog 
foto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
Wat moet er over 50 jaar volgens ons nog zijn? 
Wij vinden dat Huze Lindenoord moet blijven, want vroeger was op dat plekje het eerste huis 
van de burgermeester. Wij vinden Huze Lindenoord een mooi gebouw.  
  
Wat mag volgens ons weg? 
Wij vinden dat het gebouw dat op de plaats van het oolde postkantoor weg mag, want we 
vinden het geen mooi gebouw.   
 
Wij vonden het een hele leuke ochtend! 
 
Schrievers: Lisanne en Esmée 

Ontdekkingstocht 
door Wolvega 
 

OBS Heidepolle doet 
dorpskuier 

 
De leerlingen van groep 8 van OBS 
Heidepolle zijn langs verschillende 
plekken, beelden en gebouwen 
gekuierd. Wij gaan het nu specifiek 
over de wolf en het gemeentehuis 
hebben. 
 

 
 
 
                
 
 
MAG BLIJVEN 
We zijn gestart bij het standbeeld van de wolf en 
daarna zijn we naar het huis van de 
burgemeester van vroeger geweest. Nu wel 
bekend als Huze Lindenoord. We zijn blij dat deze 
twee dingen er nog zijn, want dat zijn de 
symbolen van onze woonplaats. Daarnaast zijn 
het gewoon mooie dingen net als de karke mit 
de karkedeuren en et park aachter Lindenoord 
mit de Wimpel aachter de struuken. 
 
 
MAG WEG  
En we vinden de ni’je huzen in et oolde park 
aachter Lindenoord niet zo mooi, want het zijn 
van die deftige huizen. Net of er een koningin in 
woont of zo. Wij willen liever het park terug. 
 
 

                                         Schrievers : Sedra en Noa 
                                                                                    

                             Leren over Wolvege 
Nieuwe dingen ontdekt over Wolvege 

De leerlingen van groep van OBS Heidepolle hebben 
maandag 11 maart veel geleerd over Wolvege. Ze hebben 
een excursie gedaan door hun eigen dorp. 
 
Route  
De excursie begon bij de Rabobank. 
Daar staat het standbeeld van de 
laatste wolf in Wolvege. Daarna 
gingen we naar het oorlogs-
monement. Deze staat bij Huze 
Lindenoord. Op het standbeeld 
stond: man en vrouw in  bange tijd, 
eén lijden eén in de stried. Toen 
gingen we naar de Keuningslinde. 
Vervolgens gingen we naar de 
Wimpel aachter de struken. Daarna 
gingen we naar het ooldste stokkien 
bos van Wolvege. Daar zijn veel 
boompies meer dan honderd jaar 
oud. Tot slot zijn we naar de Karke 
op de hoogte geweest. 
                                                
                                                                                                           

 
 
Wel blijven over 50 jaar 
Er is in Wolvege een heel oold 
stokkien bos. Ik wil dat het bos over 
50 jaar nog bestaat, omdat er heel 
weinig bos is in Wolvege. 
 
Mag wel weg 
De Keuningslinde mag van mij wel 
weg, omdat er over 50 jaar toch een 
nieuwe koningin is. 
 
 

                               
                                                                                                     Schriever artikel: Roos  

Rondleiding oold Wolvege 
 

Project Heemkunde 
 
Maandag 11 maart is groep 8 van de Heidepolle rond geleid door 
Wolvega. Ze moesten iets kiezen wat ze over 50 jaar nog in 
Wolvege willen zien en wat ze over 50 jaar wel weg kunnen doen. 

 
 
Huze Lindenoord  
Huze Lindenoord is gebouwd dat je het de 
hele tijd in één rechte lijn blijft zien.  
Huze Lindenoord heeft aan de voorkant van 
het gebouw een waopen van het 
waeterschop. 
Daarop zie je een wolf. Deze wolf verwijst 
naar de plaatsnaam Wolvege. 
 
 

 
 
 
De Wolf                                                             
Voor de Rabobank van Wolvege staat een 
standbeeld van een Wolf. De Wolf staat daar 
als aandenken van de laatste wolf rond 
Wolvege. De jagers waren trots en plaatsten 
het standbeeld van de liggende Wolf. 
 
 

             
 
Wat zouden jullie over 50 jaar nog willen zien in Wolvega? 

• Wij zouden graag De Wolf en Huze Lindenoord behouden. 
Wat vinden jullie wat over 50 jaar wel weg kan?  

• Et van der Sandeplein. 
Wat zouden jullie aan jullie klein kinderen laten zien over 50 jaar?  

• De Wolf en Huze Lindenoord. 
 
 
We vonden het super leuk om te doen en heel leerzaam!! 
 
Tekst door: Monica en Tygo  

Dorpskuier Wolvege 
 

OBS Heidepolle groep 8 
 
Maandag 11 maart gingen we met de helft van groep 8 op 
ontdekkingstocht door Wolvega. We gingen toen op zoek naar Oold 
Wolvege. 
 
De dorpskuier begon op het Pasterieplein. Daar 
zagen we een mooi standbeeld van een wolf. 
Daarna liepen we naar Huze Lindenoord. We 
zagen daar een oorlogsmonement. Toen 
gingen we naar de achtertuin van Huze 
Lindenoord. Daar zagen we een Keuningslinde. 
Deze is gepland toen koning Willem Alexander 
koning werd. Tot slot gingen we naar et 
ooldste stokkien van Wolvege. Het bos bij et 
van der Sandeplein.  
 
 
Wat willen we behouden? 
We willen later graag aan onze klein kinderen 
et ooldste stokkien van Wolvege laten zien.  
Ook het standbeeld van de wolf op het 
Pasterieplein willen we graag behouden. 
 
 
 
 
 
              

 
 
Wat mag wel weg?  
Wat ons betreft mag de Wimpel aachter 
de struken (in et park aachter Lindenoord) 
wel weg. 
 
 
De groetjes uit Wolvege ! 
 
 
Schrievers:  Dana, Zoë en Vera  

Dorpskuier door Wolvege 
Wolvege over 50 jaar 

 
Maandag 11 maart - Per halve klas gingen de leerlingen van groep 
8 van OBS Heidepolle op de fiets naar het Pasterieplein. En vanaf 
daar begon onze dorpskuier. 
 
We hadden een dorpskuier door Wolvege. We gingen naar allemaal historische plekken, we 
begonnen bij de wolf. Toen gingen we naar Huze Lindenoord. Daarna gingen we naar et park 
aachter Lindenoord. 
 
Wij vinden dat Huze Lindenoord moet blijven, omdat het iets heel moois is. Het mooiste 
vinden wij et waopen van et waeterschop. 
 

 
                              Huze Lindenoord                                               Et waopen van et waeterschop  
 
De Keuningslinde kan volgens ons wel weg, omdat wij dat niet zo bijzonder vinden.  
 
De leerlingen van groep 8 hebben veel geleerd van deze kuier. Geert Lantinga, Grietje Bosma 
en Lenus van der Broek waren mee om de leerlingen te informeren en te begeleiden. 
 
Schrievers: Milan, Calvin en Erion 
 

Dingen die je niet wist van Wolvege! 
  

Hoe begon de dorpskuier? 
 
De kinderen van O.B.S De 
Heidepolle fietsten met een 
groepje kinderen naar het 
Pasterieplein.  Daarna kregen ze 
een uitleg over het standbeeld 
van de wolf bij de Rabobank en de 
karke op de hoogte.   
 
Wat moet er nog staan over 50 jaar   
Wij vinden dat de karke op de hoogte en het 
standbeeld van de wolf er over 50 jaar nog 
moeten zijn. Dat willen wij omdat wij vinden 
dat dat bij Wolvege hoort. 
 
Wat willen we niet behouden? 
Wij vinden dat de Keuningslinde wel weg kan, 
omdat we dat niet zo mooi vinden staan bij 
Huze Lindenoord.  

 
 
 
 
 
Wat hebben we verder nog gedaan met 
de ontdekkingstocht? 
We kregen informatie over het Huze 
Lindenoord en et ooldste stukkien bos van 
Wolvege. 
En we willen Grietje Bosma en Geert 
Lantinga bedanken voor de excursie. The 
End !!! 
 
 
Schrievers: Silvano en Bobby 
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Et Wolvegese rondje 
  

OBS Heidepolle kuiert door Wolvege  
 
De leerlingen van groep 8 hebben oolde gebouwen 
en standbeelden gezien. Daarnaast zijn ze ook door 
et ooldste stokkien van Wolvege gelopen. Het bos 
bij het van der Sandeplein.We hebben mooie oolde 
gebouwen gezien die niet weg mogen. 
 
Wat moet over 50 jaar nog blijven  
Wij willen graag dat de wolf, et park aachter 
Lindenoord, Huze Lindenoord, et ooldste stokkien 
bos ,de karke en et gemientehuus behouden blijven 
voor Wolvege. 
 
 

 
 
 
                                                 
                                                
 
 
Wat kan er wel weg 
Van ons hoeft de Keuningslinde van Willem Alexander niet in 
Wolvege te blijven staan.  
Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
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Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
  

Et Wolvegese rondje 
  

OBS Heidepolle kuiert door Wolvege  
 
De leerlingen van groep 8 hebben oolde gebouwen 
en standbeelden gezien. Daarnaast zijn ze ook door 
et ooldste stokkien van Wolvege gelopen. Het bos 
bij het van der Sandeplein.We hebben mooie oolde 
gebouwen gezien die niet weg mogen. 
 
Wat moet over 50 jaar nog blijven  
Wij willen graag dat de wolf, et park aachter 
Lindenoord, Huze Lindenoord, et ooldste stokkien 
bos ,de karke en et gemientehuus behouden blijven 
voor Wolvege. 
 
 

 
 
 
                                                 
                                                
 
 
Wat kan er wel weg 
Van ons hoeft de Keuningslinde van Willem Alexander niet in 
Wolvege te blijven staan.  
Er bin al genoeg boompies van Willem Alexander in 
Nederland.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schrievers:  
Jorg  
Tycho                                            
Omer     
  

Terogge in de tied 
 
Heel groep 8 heeft een dorpskuier in Wolvege gedaan waarbij we 
allemaal dingen hebben gezien en geleerd. 
 
De leerlingen van groep 8 
begonnen bij het 
Pasterieplein, waar het 
standbeeld van de wolf 
staat. Er werd over de wolf 
verteld en toen mochten 
we foto´s maken. Daarna 
liepen we naar Huze 
Lindenoord en het 
oorlogsmonement.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                                      
 
De Keuningslinde is geplant toen Willem Alexander onze koning werd. Toen liepen we naar 
et park aachter Lindenoord en daar zagen we de Wimpel. Vervolgens liepen we naar et 
ooldste stokkien bos van Wolvege. Tot slot liepen we van het van de Sandeplein naar de 
karke op de hoogte. 
 

Wij zouden graag over 50 jaar Huze 
Lindenoord behouden, omdat het 
een mooi gebouw is.                                                                                    
Wij denken dat het gebouw Poems 
wel weg kan, omdat het niet een 
heel belangrijk gebouw is voor 
Wolvege. 
 
 
 
Schrievers: Lieke en Renate 
 
 
 

        

Terogge in de tied 
 
Heel groep 8 heeft een dorpskuier in Wolvege gedaan waarbij we 
allemaal dingen hebben gezien en geleerd. 
 
De leerlingen van groep 8 
begonnen bij het 
Pasterieplein, waar het 
standbeeld van de wolf 
staat. Er werd over de wolf 
verteld en toen mochten 
we foto´s maken. Daarna 
liepen we naar Huze 
Lindenoord en het 
oorlogsmonement.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                                      
 
De Keuningslinde is geplant toen Willem Alexander onze koning werd. Toen liepen we naar 
et park aachter Lindenoord en daar zagen we de Wimpel. Vervolgens liepen we naar et 
ooldste stokkien bos van Wolvege. Tot slot liepen we van het van de Sandeplein naar de 
karke op de hoogte. 
 

Wij zouden graag over 50 jaar Huze 
Lindenoord behouden, omdat het 
een mooi gebouw is.                                                                                    
Wij denken dat het gebouw Poems 
wel weg kan, omdat het niet een 
heel belangrijk gebouw is voor 
Wolvege. 
 
 
 
Schrievers: Lieke en Renate 
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MIT ET PERGRAMME

"Harrewarderi'je"
72e edisie

Kiek op www.flyingstars.nl

veur meer infermaosie of volg oons

op Facebook en Youtube

of mail naor info@flyingstars.nl

Hoveniers-
bedrief

Waor jow
weens oons

wark is!

Jan Logtmeijer
Markeweg 113, 8398 GM Blesdieke

Till: 0561 - 452708, mob: 06 - 55765120

TUUNCENRUM

J. P. Scheltinga
Markeweg 155 - Blesdieke (terrein Smit b.v.)
Tillefoon 0561-451130
Fax 0561-451145

www.tuincentrumscheltinga.nl

ALLES VEUR JOW TUUN
o.e. • vaaste plaanten, heesters,
  konniferen
 • bomen, fruitbomen, rozen
 • alles op vievergebied
 • bestriedingsmiddels
 • meststoffen
 • potgrond e.d.
 • verlochting / beelden
 • bloeme- en gruuntezaoden
 • goed advies

     
   
   

 
 

mechanisaosie

     
   
   

 
 

  Blesdieke
 Markeweg 70
 (0561) 451300
  Else

 Bûtenweg 1A
 (0561) 421377

www.demminkmechanisatie.nl
info@demminkmechanisatie.nl

Eet en Feestruim Pieter Poot | Steenwijkerweg 119, 8397 LC De Blesse
Tel 0561-441522 of 441298 | Fax 0561-441525 | E-mail: info@pieterpoot.nl 

www.pieterpoot.nl

 
 

PIETER POOT
EET- EN FEESTRUUMTE PIETER POOT

Passeniel- en bedriefsfeesten
van 10 tot 500 personen

Femilie buffet / Grote kienderspeulruumte /
Outdoor en indoor aktiviteiten / Sfeervol

resteraant / Verschillende zaelen veur
vergeerderings, brulloft en aandere per-

ti’jen

Et milieuadviesbureau
veur een persoonlik, professioneel,
doeltreffend advies en begeleiding

De volgende diensten kun wi’j jow o.e. anbieden:
• opstellen anvraogen vergunning Wet milieubeheer en/of WVO
• opstellen melding Wet Milieubeheer
• bemiddeling bi’j haandhavingsakties Wet milieubeheer 
   en/of WVO
• assisteensie bi’j kontrolebezuken uutvoerd deur de overhied
• uutvoeren akoestisch onderzuuk
• uutvoeren bojemonderzuuk en bojemsanering
• keuring vloeistofdichthied bedriefsvloeren
• uutvoeren quickscan netuurtoets en advisering
• overleg t.b.v. bovenstaonde mit de overhied
• trening mitwarkers

Markeweg 62,
8398 GP  Blesdieke
E-mail: info@rensenmilieu.nl
Tillefoon: 0561-451767
Mobiel: 06-52546415

Boerderi’jeverkoop 
cranberryprodukten & 
cranberryplaanten

•  Een uniek plakkien veur aj’ d’r es even uut willen 
mit femilie, veur een zussiesdag,  
veur verjaordaegen en tuunreizen.

• Culinaire warkwinkels mit cranberries
• Lezings en prissentaosies over cranberryteelt

De Cranberryfarm ligt bi’j De Hoeve, een dörp op 
acht km ofstaand van Wolvege. In de Stellingwarven, 
et zuudoosten van Frieslaand, een laandelike omge-
ving mit schitterende veergezichten en de luxe van 
ienvoold. Et stroomgebied van de revier De Lende, 
onthaosten in een streek mit een eigen kerakter en 
een eigen kultuur. In de cranberryvelden gruuien 
verschillende cranberrysoorten. 
Bezukers bin van hatte welkom, 
graeg op ofspraoke. 
www.cranberryfarmdehoeve.nl 0561-475911

De krant
is gewoon leuker!

Uw krantendrukker sinds 1882

ADRES
Werktuigenweg 9
8304 AZ Emmeloord
POSTADRES
Postbus 1029
8300 BA Emmeloord
T +31(0)527 630 200
W hoekstrakrantendruk.nl
E info@hoekstrakrantendruk.nl

Makkinge,
een ommeraek mooi dörp

veur een kuiertien of
een bezuuk an de vlomark, 

meule of et museum

www.dorpmakkinga.nl

Bi’j oons is haost alles meugelik!

Kefé Resteraant
‘Boszicht’

• koffie
• lunch • diner

• snacks • fesies
Bovenweg 26, 8422 DH Ni’jeberkoop

Till. 0516-441568
Eupen van 10.00 tot 21.00 • Deensdags dichte

www.boszichtnijeberkoop.nl

e Fochtel

    
  Zo

rgboerderij

GEWOON JEZELS WEZEN 

Zuideinde 56 | 8428 HG | De Fochtel
0516-588201 | info@defochtel.nl | www.defochtel.nl

Wij bieden:
Dagbesteding oolderen

Arbeidsmaotige
dagbesteding jongeren

Begeleid wonen

Now bi'j Verkeersschoele Koopstra BV in Wolvege 

Meer infermaosie: www.verkeersschool-koopstra.nl
Of bel 0561 - 614893

Verkoop van eigen 
boerderij produkten.

Rustpunt met gratis koffi e en thee

Jan en Mies Meijer
Noordeinde 27
8428HL Fochteloo
0516-516666
www.degeitenmeijerij.frl

Verkope van eigen 
boerderi'jeperdukten

Even bekommen mit gratis koffie en thee

Jan en Mies Meijer
Noordeinde 27
8428 HL De Fochtel
0516-516666
www.degeitenmeijerij.frl
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Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf

Et ni’je boek is diels een bewarkte 
herdrok van et boek ‘Klokkestoe-
len van Stellingwarf’, dat in 1988 
deur de Stellingwarver Schrievers-
ronte uutgeven wodde. Ni’j in et 
boek is de beschrieving van de 
geschiedenis van de luudklokken 
in oonze regio.

Klokkestoelen
Et eerdere boek wodde uutgeven 
naor anleiding van et vaktaeleon-
derzuuk angaonde de bouw van 
klokkestoelen, dat indertied uut-
voerd wodde deur Sietske Bloem-
hoff. Mit hulpe van de infermaan-
ten - de heer I.H. Oosterkamp 
(1910 - 1994), van vroeger tim-
merman uut De Fochtel en de 
heer A. Alten (1921 – 2000), van 
vroeger timmerman uut Buil, is 
perbeerd die bouw en de benae-
mings daor bi’j te beschrieven zoas 
zi’j et elk kenden, anvuld mit foto’s 
en tekenings veur ’t verdudeliken. 
De annemersbedrieven van beide 
infermaanten restereerden klokke-

stoelen of bouwden ni’jen. Et me-
ment dee him doe mitien ok veur 
om in een speciaole uutgifte een 
overzicht in foto’s, tekenings en 
een stokmennig netisies te geven, 
van de nog bestaonde én ok van de 
niet meer bestaonde klokkestoe-
len van Stellingwarf. Gaondeweg 
et onderzuuk kwam ok nogal es 
et gebruuk van de klokken an de 
odder, zodat bi’jglieks ok gegevens 
van een interessaante volkskun-
dige zaeke as et ’verluden’ neteerd 
wodden konnen. Van die gegevens 
weren indertied nog mar weinig 
vaastelegd, en in kotte tied wodde 
daor nog wat extra onderzuuk naor 
daon.   

Luudklokken
Wat in et boek van doe niet an de 
odder kwam bin de klokken zels. 
Dat wodde laeter wel es as een 
gemis vuuld, want ok de geschiede-
nis van de luudklokken in Stelling-
warf is ommes interessaant. Dat 
daoromme is een jaor of wat leden 

besleuten om een ni’je uutgifte van 
et boek te maeken, mar dan anvuld 
mit de historische gegevens over 
de luudklokken. 
Jan Koops hul him al een posien 
mit de geschiedenis van de luud-
klokken doende, dat een mooie 
kombinaosie en saemenwarking 
lag veur de haand. Koops kwam 
tiedens zien onderzuuk veul his-
torische biezunderheden tegen die 
nog onbekend weren. Hi’j zorgt 
zodoende in dit ni’je boek veur een 
unieke bi’jdrege. Dat gelt niet in et 
laeste plak veur et verhael over de 
klokken die in de Twiede Wereld-
oorlog vothaeld binnen. In nogal 
wat dörpen bin daor deur de jaoren 
henne de neudige verhaelen over 
ontstaon, en daorvan was et niet 
altied zeker of die wel klopten mit 
hoe as et echt toegaon was.  
   
Teksten op klokken
Interessaant bin ok de teksten op 
’e klokken. Hier en daor beston 
daor nogal wat ondudelikhied over, 
zodat Koops extra onderzuuk daon 
het. Daorveur het hi’j zowat alle 
klokken bekeken en dat klauter-
wark gong niet altied zomar…
Biezunder is dat d’r indertied op 
een peer klokken teksten in et 
Stellingwarfs plaetst binnen van de 
bekende schriever Hendrik Johan-
nes Bergveld. Dat gebeurde op ni’je 
klokken die nao de oorlog in de 
plak kwammen van klokken die 
nao et vodderen noooit weerom-
mekommen binnen.  

Et het even duurd… mar et boek zit d’r dan now toch echt an 
te kommen! Et boek ’Luudklokken en klokkestoelen in Stel-
lingwarf’, daor doelen we hier op. Omreden beide auteurs 
(Jan Koops en Sietske Bloemhoff) allebeide altied overal veur 
in ’t spier binnen, en nogal es ere zaeken veurgaon laoten 
mossen, het et allemaole wat langer duurd as dat ok heur 
doel was. 

De klokkestoel van Ni’jlaemer

De klokkestoel van De Fochtel

De klokke van Buil mos om restereerd te wodden uut de klokkestoel 
haeld wodden.
Kleine foto: De klokke nao et restereren. (Foto’s: Jan Koops)

Goed ni’js veur onderzukers, 
studenten en aanderen mit 
interesse in de Nederlaanse 
streektaelen en dialekten. De 
Stellingwarver woorden van 
et Stellingwarfs - Nederlands 
Verklarend Handwoordenboek 
zitten now ok in de Elektroni-
sche Woordenbank van de Ne-
derlandse Dialecten (eWND). 

Die woordebaank is digitaal en is 
veur iederiene in te zien op inter-
net. Et is een veurziening van et 
Meertens Instituut in Amsterdam 
en die is opzet en wodt bi’jhullen 
deur perf. dr. Nicoline van der Sijs. 
Van der Sijs is ok verbunnen an de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Et is een projekt daor een hiel leger 
vri’jwilligers bi’j betrokken west 
het en sommigen bin dat nog. 

In disse elektronische woorde-
baank kuj’ hiel arg veul streektael- 
en dialektwoorden uut Nederlaand 
mit mekeer vergelieken. Aachter 
ien Nederlaans trefwoord kuj’ alle 
vormen uut de streektaelwoorde-
boeken vienen die eerder verwarkt 
binnen in et eWND, en now dus ok 
de woorden uut Stellingwarf. 

Et grootste pat wark veur et an-
brengen van geschikte Nederlaanse 
zuukwoorden bi’j de Stellingwar-
ver woorden is daon deur drie 
vri’jwilligers van perf. Van der Sijs: 
Alain Corbeau, Anna Nguyen en 
Lars Naborn. Van de kaante van 
de Stellingwarver Schrieversronte 
weren de vri’jwilligers Albertha en 
Henk Bloemhoff aktief om behulp-
zem te wezen bi’j et verwarken van 
et Stellingwarfs. Et gong daorbi’j 
veural om hulpe en kontrole bi’j et 
vienen van Nederlaanse trefwoor-
den daor onder zocht wodden kan, 
want die mossen goed bi’j de Stel-
lingwarver woorden passen. 

Alle wark veur et onderbrengen 
van et Stellingwarfs bi’j eWND ge-
beurde van 2015 tot in 2019. In 
2005 was de basis veur dat on-
derbrengen verschenen, et Stel-
lingwarfs - Nederlands Verklarend 
Handwoordenboek (SNVH). Dat 
wodde indertied saemensteld deur 
Henk Bloemhoff, mit mitwarking 
van Janna Withaar, Thea Bontekoe 
en Albertha Bloemhoff. Die laeste 
mitwarker het now ok mitdaon 
an et eWND, vanof inkelde jaoren 
naodat zi’j ofstudeerde in de Ne-

derlanse tael- en letterkunde an de 
Grunninger universiteit (2015). 

Et inbrengen in et eWND is per 
meie 2019 klaor. Iederiene die 
zuken wil kan now mit de zuuk-
funktie ok de Stellingwarver woor-
den vienen, en daornaost dus te-
genkommen wat veur woorden ere 
streektaelen en dialekten hebben. 
Et eWND, mit uutleg en al, vien ie 
op http://www.meertens.knaw.nl/
ewnd/. Et vierdielige Stellingwarfs 
Woordeboek, dat weer de basis was 
veur SNVH en dus ok veur de Stel-
lingwarver woorden in eWND, kuj’ 
behalven as pepieren versie lezen 
ok hiel goed inzien op www.stel-
lingia.nl, > woordeboek.  

Perf. Van der Sijs is netuurlik slim 
bliede mit dit alles en de Stel-
lingwarver Schrieversronte gaot et 
krek zo. Een macht an woorden 
die indertied deur de Stellingwar-
ver woordeboekgroepen opgeven 
binnen veur et (uutgebreide) Stel-
lingwarfs woordeboek bin now ok 
via et eWND te vienen. En niet 
zomar, mar in een goed deurdocht 
netwark van een nationaole woor-
debaank.

Stellingwarfs in ’Elektronische Woordenbank 
van de Nederlandse Dialecten’

ADVERTEENSIEPUZEL
Hiernaost staon twintig onderdielen van adverteensies die in disse boeke-

kraante staon. Et is an jow om die twintig adverteensies op te zuken!
Aj’ dat daon hebben en de twintig naemen van adverteerders an oons

opsturen én as die dan ok nog es alle twintig goed binnen, dan maek ie kaans 
op een mooi pakket mit Stellingwarver boeken. De oplossings moe’n veur

1 oktober binnen wezen op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte, 
Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop. 

Mailen kan netuurlik ok naor: info@stellingwarfs.nl. 
Onder de goeie inzenders wo’n mar liefste drie mooie boekepakketten verlot.

 1. sinds 1882  ...................................................................................

 2. elke varfklus  ...................................................................................

 3. de ni’jste woontrends  ...................................................................................

 4. onderhoold en opknappen  ...................................................................................

 5. gewoon jezels wezen  ...................................................................................

 6. Jow treffen et hier reuze  ...................................................................................

 7. Kampingerhof 13  ...................................................................................

 8. Hornleger 13a  ...................................................................................

 9. petretten van koenen  ...................................................................................

10. Omdat kwaliteit betaelber is!  ...................................................................................

11. Tot kiek in oonze winkel!  ...................................................................................

12. 72e edisie  ...................................................................................

13. Klaor wiels jow waachten  ...................................................................................

14. Bekend van man bijt hond  ...................................................................................

15. Verkope eerstekwaliteits peerdehuj  ...................................................................................

16. een roeme kollektie Stellingwarver boeken: ......................................................................

17. Meulehoeke 2  ...................................................................................

18. Slieteri’je  ...................................................................................

19. Eupen mae-vr van 07.00-17.30 ure  ...................................................................................

20. 0561-614893  ................................................................................... 

Naeme:  ...........................................................................................................................

Adres:  .............................................................................................................................

Postkode:  ......................................................................................................................

Woonplak:  ....................................................................................................................

#

‘Luudklokken en klokkestoelen in 
Stellingwarf’ is opni’j een boek 
waor een prachtig stokkien streek-
geschiedenis in vaastelegd is. De 
auteurs hopen dat ze mit dit boek 
meer meensken op et spoor zetten 
om mit de geschiedenis van de 
eigen streek an de slag te gaon.

Et boek is veurzien van tal van 
prachtige foto’s en ere ofbelings. 

Et wodt uutgeven op A-4 fermaot 
en zal zoe’n 112 bladzieden tellen. 
De pries is op dit mement nog niet 
bekend, mar liefhebbers kun heur 
bi’j de Stellingwarver Schrievers-
ronte anmellen, en wo’n dan op de 
hoogte holen mit et laeste ni’js over 
et boek.  
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Wi’j hebben altied de ni’jste uutgiften van de 
Stellingwarver Schrieversronte mitien op veurraod

Stesjonstraote 19 • 8431 ET Oosterwoolde • 0516 512 145

BRUNA HET VANZELS OK ALTIED ALLE ERE UUTGIFTEN VAN DE STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE OP VEURRAOD!

www.b r unaoo s t e r wo l de . n l

Stellingwarver
Spreukekelender

As ik kiezen moch...
Van Harmen Houtman is de ni’je bundel mit verhaelen 
As ik kiezen moch… In et boek vertelt de schriever over 
zien jeugdjaoren in Ni’jhooltpae; op een direkte mar veural 
ok gevulige wieze over zien thuus, zien oolden en hoe d’r 

mit ommegongen doe dudelik wodde dat Harmen 
niet op maegies vul. In et boek bin ok prachtige 
verhaelen te lezen over de biezundere reizen die 

hi’j deur de jaoren henne maekte.
Harmen Houtman

Sietske Bloemhoff en Jan Koops

Luudklokken en klokkestoelen
in Stellingwarf

Luudklokken en klokkestoelen
in Stellingwarf

€14,50

Luudklokken en klokkestoelen 
in Stellingwarf
In dit boek van Sietske Bloemhoff en Jan Koops wodt de 
geschiedenis van de luudklokken en klokkestoelen van 
oonze regio beschreven, illestreerd mit tal van prachtige 
oolde en ni’je foto’s. Et boek verschient 
begin september, de pries zal rond 
de €17,50 wezen.  

€13,95

 

Zondag 22 september - 14.00 uur

Zaterdag 14 september - 20.00 uur

Zondag 6 oktober - 15.00 uur

Zondag 20 oktober - 14.00 uur

’t VlechtTheater, Hoofdstraat-Oost 34A, Noordwolde 
2. Telefonisch: 0561-432659 - dagelijks van 18-19 uur.

Reserveren:   
1. Via de website: www.vlechttheater.nl\reserveren

’t VlechtTheater

www.vlechttheater.nl

Zaterdag 23 november - 20.00 uur

De in Zweden woonachtige Henk Beck, zanger, 
gitarist en componist, speelt en zingt zijn eigen 
songs en teksten. Maar Beek weeft er ook zomaar 
ineens een Beatles-klassieker doorheen.

Tijdens dit concert van Plaisier d’Amout met Anouk 
Platenkamp (Keltische harp) en Jos Koning (viool 
en viola d'amore) geniet u van heerlijke Folk 
muziek.

Musical award-winnaar Roon Staal wisselt tijdens zijn 
herfsttour tedere melodieën en royaal pianospel af. 
Geheel ontdaan van glamour en show, maar met een 
prachtige tenorstem en wonderschoon pianoklanken.

De 6-mans formatie Easy & Free brengt folksongs, 
ballades, pubsongs en shanties & seasongs met een 
Ierse en Schotse sound. 

Zangeres en actrice Ines Timmer brengt haar solo-
theatervoorstelling "Vijf minuten voor aanvang". Een 
verhaal over een succesvolle musicalartieste.

www.vlechttheater.nl

Heerlike waarme 
maoltieden, boordevol 
vasse ingrediënten,
bi’j jow thuus bezorgd

Wi’j bezorgen disse maoltieden daegeliks waarm, rond de klokke van 
12.00 ure. Veur-, heufd- en naogerecht veur mar € 7,00.
Ok leveren wi’j koelde maoltieden die aj’ ienvooldig opwaarmen kunnen in 
de magnetron.

Noordwoolderweg 77 8393 RD Vinkege, 0561-433300 info@vinkenhoeve.nl

De ni’jste boeken van de Stellingwarver
Schrieversronte wodden weer drokt bi’j

Printbase.com B.V.
Ok veur kleinere oplaogen kuj’ bi’j oons
goed terechte, neem
daorveur kontakt op mit Douwe Dijkstra

d.dijkstra@printbase.com
0513 - 552660 of 06 - 43014662

FIJNER LOPEN GEFT
OM JOW VOETEN
Bi’j voetecentrum Fijner Lopen kun 
jow terechte veur steunzolen, 
orthopedische (wark)schoenen en 
maotschoenen. Fijner Lopen is 
certificeerd leverancier veur (bijna) 
alle zorgverzekerings. Hebben jow 
vraogen over voeten of schoenen: 
bel gerust veur een ofspraoke, 
wi’j geven gratis advies.

Wolvegesterweg 2A
8421 PB Berkoop

0516 45 20 50
info@fijnerlopen.nl

www.fijnerlopen.nl

Jow voeten verdienen et!

KIEK VEUR OONZE
ANBIEDINGS OP

WWW.WW-H.NL
Ok veur tuunanleg en onderhoold
Grote verscheidenhied in beplaanting,
bestraoting, hoolt, hobbykassen, en zo

Tuuncentrum

Wiebe Wesstra
Anleg en onderhoolt

Slinke 6  HAULERWIEK
Till. (0516) 421448

Nedersaksisch in een neutedoppe: 
ni’j overzichtswark in kot bestek
Bi’j de Uutgeveri’je Keuninklike Van Gorcum verscheen kotleden et boek Nedersak-
sisch in een notendop, inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur. Et wodde 
saemensteld en schreven deur H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, 
H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer. Et het butendat flink wat ofbelings en mooie kaorten. 

Zoas bekend is et Nedersaksisch een iewenoolde tael die in Nederlaand zien oorsprong het in 
Grunningen, Drenthe, Stellingwarf, Sallaand, Twente, de Aachterhoeke en de Veluwe. Elk gewest 
het zien eigen klaanken, woordvorms en zinsbouwbiezunderheden. 

Et boek geft hiel veul info over kennisontwikkeling, maotschoppelike pesisie, beheersing, anmoe-
diging tot gebruuk en zorg veur et Nedersaksisch. Verschillende instituten en orgenisaosies in de 
zeuven regio’s holen heur professioneel drok doende mit et beweren, deurgeven en in staand 
holen van de eigen vorm van de eigen streektaal. Een overzichtelike literetuurlieste naor tiedrekte 
en gewest bödt de lezer die him nog veerder in et Nedersaksisch  verdiepen wil genoeg materiaol 
veur dit biezundere stok arfgoed in Noord- en Oost-Nederlaand. 

Nedersaksisch in een notendop is veur € 22,95 te koop bi’j o.e. de Stellingwarver Schrieversronte.
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HUMOR
. . . . . .  ex. Johan Veenstra / Mit et waeter veur de dokter . . . . . . . . . . . . . €  12,50

ROMANS/STREEKROMANS
. . . . . .  ex. Johan Veenstra / Vroeger is veurgoed veurbi’j . . . . . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Lies Boersma / ’t Is genoeg west . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Lily Köhler / De Stoel, autobiografische roman . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Karst Berkenbosch / De sjaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,50
. . . . . .  ex. Lily Köhler/ De winter is veurbi’j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,25
. . . . . .  ex. Dirk Kerst Koopmans / Wiend in et riet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,00
. . . . . .  ex. Hendrik Vondeling / Haarm Trilogie (Haarm /
 Haarm en Maatien / Jouk boerkt veerder)  . . . . . . . . . . . . . . . . €  15,70

GEDICHTEN/RIEMPIES
. . . . . .  ex. Jan Veldhuizen / De wiend blaost ok wel es aandersomme . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. Harmen Houtman / Dichterbi’j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,50
. . . . . .  ex. Jan Veldhuizen / Beestebende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Jan van der Meulen / Gedaachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Stien van Anne / Storm in et leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,90
. . . . . .  ex. Jouk / Wille op ’e brille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,00

VERHAELEN
. . . . . .  ex. Harmen Houtman / As ik kiezen moch... ★ . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Freddie de Vries / Ok et beste peerd stroffelt wel es . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Wiebe de Jong / De grote stoeve en ere verhaelen
 uut Appelsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff / Bergveld lest veur uut eigen wark
 (verzameld wark) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,50
. . . . . .  ex. Roely Bakker / Verzin, verhaelen en gedichten . . . . . . . . . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. Rob Zethoven / Een beul van een dokter . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Wube Lamers van de Kuunderwal / 
 Mien wegen bin duustere paeden, volksverhaelen . . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Jan Veldhuizen / Laot mi’j now ok es wat zeggen . . . . . . . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. Sjoukje Oosterloo / Warkieslappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,00
. . . . . .  ex. Decemberverhaelen van Jouk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,00

VELDNAEMEN
. . . . . .  ex. Diel I Ni’jhooltpae en Ni’jberkoop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,80
. . . . . .  ex. Diel II Donkerbroek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,80
. . . . . .  ex. Diel III Der Izzerd, Hooltwoolde en Ni’jhooltwoolde  . . . . . . . . . €  7,70
. . . . . .  ex. Diel IV De Fochtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,70
. . . . . .  ex. Diel V De Langelille, Munnikeburen, Ni’jtriene, 
 Scharpenzeel, Sliekenborg, Spange . . . . . . . . . . . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. Diel VI Ooldetriene en Sunnege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. Diel VII Oosterwoolde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  27,50

VAKTAEL/VOLKSKUNDE/TAELKUNDE
. . . . . .  ex. Henk Jager / Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf . . . . €  17,50
. . . . . .  ex. Henk Jager / Et Stellingwarver plaanteboek . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff / 
. . . . . . .  Stellingwarfs-Nederlands Verklarend handwoordenboek . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff / Taal in stad en land, Stellingwerfs . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Sietske A. Bloemhoff e.e. / Et hunnigt goed  . . . . . . . . . . . . . . . €  8,60
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff / Fonologie en morfologie van het Stelling-
 werfs: een toetsing van de natuurlijke generatieve fonologie . . . €  25,00

STREEKGESCHIEDENIS
. . . . . .  ex. Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff /
 Rentmeesterrekens van Stellingwarf-Oostaende 
 en Stellingwarf-Westaende ★ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  17,50
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff e.a. / Omme de donkerheit der vergetenisse
 500 jaar Oost- en Weststellingwerf, 1517 - 2017 ★ . . . . . . . . . €  14,95
. . . . . .  ex. Frans Wuijts / De raadselachtige gemeentewapens 
 van de Stellingwerven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Jan Koops en Jan de Vries / De dörpen van Stellingwarf
  in oolde beelden, mit plaknaemeverklaorings . . . . . . . . . . . . . . €  17,50
. . . . . .  ex. Gerke P. Mulder / Appelsche Bijdrage tot de Geschiedenis
 van een oude Stellingwerfse Boerengemeenschap . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Meindert Schroor / De Friese Waterlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,95
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff en Piet Hemminga / Streektaal en duurzaamheid.
 Lezingen van de internationale streektaalconferentie
 in Noordwolde 25 mei 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff, Sietske Bloemhoff, Attie Nijboer e.a. /
 D’r is gien plak dat mi’j zo trekt. De geschiedenis van de
 13 dörpen van Oost-Stellingwarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,95
. . . . . .  ex. Bronnenboek van Stellingwarf / Wegwijzer naar de historie
 van Oost- en Weststellingwerf o.r.v. Willem Jongsma
 en Geert Lantinga (versch. 3 november 2000) . . . . . . . . . . . . . . €  13,40
. . . . . .  ex. Jan de Vries / Van Riet en Rotan. De geschiedenis van
 de rietvlechtindustrie en de Rijksrietvlechtschool
 te Noordwolde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  17,05
. . . . . .  ex. Op zoek naar de Stellingwarver identiteit onder

redaktie van Henk Bloemhoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,85
. . . . . .  ex. F. Middendorp / Her en der deur et oolde Wolvege . . . . . . . . . . . €  9,95
. . . . . .  ex. Dr. J. Schuur / Appelscha. Bolwerk van anarchisme
 en radicaal socialisme, twiede drok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  18,15
. . . . . .  ex. F. Middendorp / Fokke van Lute op ’e tekst over Aant Heida, 
 Jan van Schoot en Johannes Wardenier . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  9,25
. . . . . .  ex. F. Middendorp / Huus op ’e Miente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  9,25
. . . . . .  ex. Dr. T. H. Oosterwijk / Notities uit de Geschiedenis

van de Ooststellingwerfse dorpen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Sociale strijd in Appelscha. Lezingen gehouden
 op 8 november 1991 over anarchisme en socialisme rond 1890  €  6,15

ROUTEGIDSEN
. . . . . .  ex. Fietsen door het stroomgebied van De Lende
 Deel 3: Tussen Blesdijke en Kuinderbos . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,50
. . . . . .  ex. Fietsen door het stroomgebied van De Lende
 Deel 1: Tussen Elsloo en De Hoeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,50
. . . . . .  ex. Fietsen door het stroomgebied van De Lende
 Deel 2: Van De Hoeve naar Blesdijke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  8,50
. . . . . .  ex. Bauke Visser Koenders / Wandelen bij Waskemeer . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Titus de Boer en Jan de Vries / Fietsen in en bij Noordwolde . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Geert Lantinga / Langs oolde en ni’je hooltpaeden . . . . . . . . . . . €  8,50
. . . . . .  ex. Jan Koops / Fietsen in en om Appelscha . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Sietske Bloemhoff / Fietsroutegids rond Berkoop . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Geert Lantinga / Kuierroutegids rond Wolvege . . . . . . . . . . . . . . €  8,50
. . . . . .  ex. Sietske Bloemhoff / De buurtschappen van Oosterwolde . . . . . . €  7,50

DIVERSEN
. . . . . .  ex. Van schossel tot slingerpad / beeldende keunst en gedichten . . . €  17,50
. . . . . .  ex. Gebonden kunst / katalegus haandboekbienen . . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Albert Oost / De Gaaste-De Ovend, 
 over de Heidekaampe bi’j Oosterwoolde . . . . . . . . . . . . . . . . . €  3,50
. . . . . .  ex. Jan Schonewille / Alderhaande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  9,50
. . . . . .  ex. Frank Spijkers / Weeromme naor Stellingwarf,
 Terug naar Stellingwerf, stripverhael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Jan Oosterhof / Piere en Slakke, striptekenings . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Perf. dr. H. T. Waterbolk / Over de biografie van het
. . . . . . .  Stellingwerver landschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  2,50
. . . . . .  ex. Kunst over Bomen: Bomen over Kunst
. . . . . . .  35 kunstwerken 40 gedichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  22,50
. . . . . .  ex. Dirk Kerst Koopmans / De schilder van de Scheene . . . . . . . . . . €  17,95
. . . . . .  ex. W. H. Scheenstra / Zwalken deur et Fries-Drentse woold (diel 2) . €  11,30
. . . . . .  ex. Kursusboek Stellingwarfs veur beginners  . . . . . . . . . . . . . . . . €  15,90
. . . . . .  ex. Johan Veenstra, Brogge van glas, luusterboek . . . . . . . . . . . . . €  15,00

KIENDERBOEKEN
. . . . . .  ex. Xavière Kolk / Over grote beren en knuffels . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Winterwille, lees- en doeboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,95
. . . . . .  ex. Herma Egberts / De belevenissen van Muske en Fret . . . . . . . . . €  9,95
. . . . . .  ex. Stien van Anne / Muske Tiemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  11,50
. . . . . .  ex. H. Hoogeveen / Daor klept de klokke weer . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Martin Oostra / God maekt mooie dingen . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,50
. . . . . .  ex. Trudy Stroetinga / De Hollebomebos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  14,50
. . . . . .  ex. Lily Köhler / Pimmegien is groot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  7,50
. . . . . .  ex. Sietske A. Bloemhoff / In de bos van Piepmoes . . . . . . . . . . . . . €  7,25

CD’s
. . . . . .  ex. Op ’e luuster staon, verhaelen en lieties . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Stellingwarfs Volkslied, mediaboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Henk Bloemhoff / Dag, Stellingwarvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Flying Stars / Uut oonze koffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  13,60
. . . . . .  ex. Karst Berkenbosch / Karst zingt Berkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . €  10,00
. . . . . .  ex. Johan Veenstra / Stellingwarver Stiekelstokkies (2 cd) . . . . . . . . €  17,90

ERE NEGOSIE
. . . . . .  ex. Stellingwarver Spreukekelinder 2020 ★ . . . . . . . . . . . . . . . . . €  13,95
. . . . . .  ex. Stellingwarver Vlagge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  34,50
. . . . . .  ex. Plakplaetien Stellingwarfs, as ’t even kan . . . . . . . . . . . . . . . . . €  1,00
. . . . . .  ex. Plakplaetien Stellingwarfs, please . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  1,00
. . . . . .  ex. Vlagge West-Stellingwarf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  32,50
. . . . . .  ex. Vlagge Oost-Stellingwarf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  34,50
. . . . . .  ex. Fietsvlagge Oost-Stellingwarf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  4,50
. . . . . .  ex. Fietsvlagge West-Stellingwarf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  4,50
. . . . . .  ex. 10 Netuurkaorten / Ruurd-Jelle van der Leij . . . . . . . . . . . . . . . €  4,95
. . . . . .  ex. Jaordagkelinder Rinny Siemonsma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  6,85
. . . . . .  ex. Jan Brens en Johan Veenstra / Stellingwarf Cantate . . . . . . . . . €  4,55
. . . . . .  ex. Mappien mit 8 verschillende kaorten in kleur . . . . . . . . . . . . . . €  1,00

In augustus/september verschienen de volgende boeken:
. . . . . .  ex. Rienk Klooster / De wereld van Zander, een egodocument 
 van een landverhuizer uit Donkerbroek . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  n.n.b.
. . . . . .  ex. Sietske Bloemhoff, Jan Koops / De luudklokken 
 en klokkestoelen van Stellingwarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  n.n.b.

In oktober/november verschienen:
. . . . . .  ex. Grietje Bosma, Attie Nijboer / Stellestaon en niet veerder gaon . . €  n.n.b.
. . . . . .  ex. Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-Den Uijl /
 Et Markuus-evangelie in et Stellingwarfs . . . . . . . . . . . . . . . . . €  n.n.b.

★ = Ni’je uutgiften
n.n.b. = nog niet bekend

DROK- EN PRIESWIEZIGINGS VEURBEHOLEN

Disse bestelbon inleveren bi’j de boekwinkel of opsturen naor
Stichting Stellingwarver Schrieversronte,
Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Oldeberkoop/Berkoop
Tillefoon 0516-451108, fax 0516-451109

Naeme:  ........................................................................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................................................

Plak + postkode:  ....................................................................................................................................................

Haandtekening:  ......................................................................................................................................................
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Stationsstraote 2

Oosterwoolde

Till. 0516 515 526

Veur behaandeling 
van lichamelike en/of 
geestelike klachten, 

zoas: 
stress, depressie, 

vermuuidhied, nier-  
en roggeklachten, 
boek-, daarm- en

maegklachten, 
gewrichtspiene, on-

stekings, heufdpiene, 
nek  en schoolder-
klachten en zo wat 

henneAukje Oppersma 
Kampingerhof 13
8431 AS  Oosterwoolde
06 30057062

www.praktijk dagaz.nl
info@praktijk dagaz.nl

Al et ni’js 
uut de 
buurt 
lezen?

WWW.STELLINGWERF.NL /PROEF

WWW.NIEUWEOOSTSTELLINGWERVER .NL /PROEF

�  Ni’js, aachtergronden en verslaegen 
uut de Stellingwarven

�  Iedere weke de kraante op pepier en/of 
via de app veur tablet en smartphone

�  Riegelmaotig anbiedings en akties 
speciaol veur abonnees

�  Proefabonnement stopt automatisch 
nao 6 weken 

6 weken
op proef

€5

Jochum Wouda, 
Uitvaartverzorger

till 0516 541 968
Houtwal 30-B7 8431 EX

Oosterwoolde

Wi’j bin d’r
veur iederiene,
dag en naacht
beriekber, 24/7

Ieder meenske is biezunder,
ieder ofschied dus ok

Epaper:(WWW.YARDEN.NL)

Jochum Wouda, 
Uitvaartverzorger

tel 0516 541 968,
Houtwal 30-B7 8431 EX

Oosterwolde

wij zijn er voor iedereen,
dag en nacht bereikbaar, 24/7

“leder mens is bijzonder.
leder afscheid dus ook.”

Epaper:(WWW.YARDEN.NL)

Jochum Wouda, 
Uitvaartverzorger

tel 0516 541 968,
Houtwal 30-B7 8431 EX

Oosterwolde

wij zijn er voor iedereen,
dag en nacht bereikbaar, 24/7

“leder mens is bijzonder.
leder afscheid dus ook.”

Epaper:(WWW.YARDEN.NL)

Jochum Wouda, 
Uitvaartverzorger

tel 0516 541 968,
Houtwal 30-B7 8431 EX

Oosterwolde

wij zijn er voor iedereen,
dag en nacht bereikbaar, 24/7

“leder mens is bijzonder.
leder afscheid dus ook.”

Duistereweg 30
8431 VV  Oosterwoolde

0516 - 512417
info@gaegelpolle.nl
www.gaegelpolle.nl

ZORG BOERDERI'JE WINKEL
•   Veur al jow hulpmiddelen,  

groot en klein 
•  Onderhoold en ripperaosie 
•  Verkoop en verkoopbemiddeling 
•  Woningaanpassings (Trapliften) 
•   Verhuur (rolstoel, rollator,  

scootmobiel, hometrainer) 

Brinkstraote 5a | 8431 LC Oosterwoolde  
Till. 0516 721000 
info@hulpmiddelenwinkeloosterwolde.nl 

DÉ SPECIALIST VEUR
ELKE VARFKLUS

SIGMA
SIKKENS

HISTOR
FLEXA

Dertien Aprilstraote 42 | 8431 GE Oosterwoolde
www.dijkstraschilderwerken.nl

DOEN JOW ET
ZELS OF DOEN

WI’J ET VEUR JOW

Echt...iepruvenet!
Nijstad
De Echte Bakker

Stesjonstraote 28
Till. 0516 - 51 24 01
Oosterwoolde

Kiek veur expesisies en warkwinkels op:
www.vlechtmuseum.nl
Mandehof 7
8391 BG Noordwoolde
0561 431 885

Noordwoolde Vlechtdörp
van Nederlaand
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Al oonze gaasten
(van oons hotel én
oons resteraant) kunt

GRATIS 
gebruuk 
maeken van de
WELLNESS

Meulehoeke 2
8421 PG Berkoop
Till: 0516-452555
Fax: 0516-452929
info@lunia.nl - www.lunia.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij de 
“ko�  e met huisgemaakte appelgebak” 

het tweede kopje ko�  e gratis.

Molenhoek 2, 8421 PG Oldeberkoop
Tel.: 0516 - 452 555  -  Fax: 0516 - 452 929

info@lunia.nl  -  www.lunia.nl
    @hotellunia

    Hotel Restaurant Lunia
 @hotellunia

Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij de 
“ko�  e met huisgemaakte appelgebak” 

het tweede kopje ko�  e gratis.

Molenhoek 2, 8421 PG Oldeberkoop
Tel.: 0516 - 452 555  -  Fax: 0516 - 452 929

info@lunia.nl  -  www.lunia.nl
    @hotellunia

    Hotel Restaurant Lunia Hotel Restaurant Lunia

HOTEL
RESTERAANT

LUNIA

Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij de 
“ko�  e met huisgemaakte appelgebak” 

het tweede kopje ko�  e gratis.

Molenhoek 2, 8421 PG Oldeberkoop
Tel.: 0516 - 452 555  -  Fax: 0516 - 452 929

info@lunia.nl  -  www.lunia.nl
    @hotellunia

    Hotel Restaurant Lunia

Dijkstra
Loon & Agrarische

Dienstverlening

De rondebalenspecialist staot veur jow klaor mit:

De Weeme 4

8421 DB  BERKOOP

T 06 - 54 77 11 97

info@loonbedrijf-jdijkstra.nl

www.loonbedrijf-jdijkstra.nl

Loonbedrief J. Dijkstra

VERKOPE EERSTEKWALITEITS PEERDEHUJ

• passen mit 2 kombinaosies

• kraenwark

• kontenerverhuur

• mi’jen 6 meter bried

• briedspreidmeststrujjer

en al jow aandere warkzemheden

ok veur pattekelieren

Hof van Oldeberkoop
www.hofvanoldeberkoop.nl

 Peter & Anneke 06 53799365
 Oosterwooldseweg 3 0516 451490
 Berkoop info@hofvanoldeberkoop.nl

Oonze winkel en galerie

bin eupen op

vri’jdag en zaoterdag

Kom gezellig langs!

Oosterwooldseweg 33, 8421 RR Berkoop
till. 0516451020 | www.hawar.nl | info@hawar.nl

Wendy & Joost
Wolvegaasterweg 4 | Berkoop

T. 0516 - 45 17 00 | M. 06 - 44 41 80 08
info@justconnect.nl
www.justconnect.nl

@justconnect.nl

Jow specialist in
telecom,

mobiele tillefonie
& data

Gerald Huft
Jow slaachter

Wolvegasterweg 11
BERKOOP

Till. 0516 - 451214

De Keze-speciaol-boerderi’je

‘De Stelp’ in Berkoop

Keze van eigen boerderi’je
12 soorten boerekrudenkeze,

geitekeze en aandere streekperdukten
Fem. Van der Gun

Wolvegesterweg 49, till. (0516) 45 13 66
www.dekaasboerderij.nl

EUPEN:
Do. en vr. 13.00-17.30 ure • Za. 9.00-17.30 ure

HOUWER-JANSEN B.V.
AANNEMERSBEDRIEF

Omdat kwaliteit betaelber is!

▲ Ni’jbouw

▲ Verbouw

▲ Resteraosie

▲  Renovaosie in alle 
bouwvakgebieden

Meulehoeke 4
8421 PH Berkoop
T (0516) 45 14 19
E info@houwerjansen.nl
W www.houwerjansen.nl

landelijk wonen

Wolvegasterweg 2a
8421 PB Oldeberkoop

T 0516 - 76 40 00

www.buiten.frl

Wil ie jow BUITEN verkopen?
Op zuke naor een BUITEN?

Laot et oons weten!

As jow 
toch tanken 

moeten!

Gulf tankstesjon, 
de Weeme 1A, Berkoop
Tillefoon: 0516-451037

Op Zeker!
Kies ok veur jow verzekerings,
pensioenveurzienings en hiepteken een
onofhaankelik assuraansieadviseur.

Assuraansie-Advieskantoor

BRANDSMA B.V.
Veur een deskundige kiek op zekerhied

Berkoop, Oosterwooldseweg 31
Postbusse 5, till. 0516-451500/fax 0516-451225

Onofhaankelike en

speciaoliseerde

adviseurs veur alle

verzekerings.
Berkoop  |  till. 0516-45 20 77  |   www.coulanttouring.nl

Comfortabel
touringcarvervoer

Veur elke reize de juuste keuze!

Super in de buurt!

Een unieke supermark 
in een gezellig dörp
Oonze bezorgdienst is te berieken via:
T 088 1 66 36 25
M 06 50 81 43 71

E  attentbezorgdienstoldeberkoop 
@welkombijwil.nl

Oosterwooldseweg 4
Berkoop

Attent Berkoop 
maekt diel uut van 
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o.e. Trendhopper XXL - Rivièra Maison - Art & Light - Superkeukens - Leolux Plaza - DroomDomein - Pronto 

Henders & Hazel - Zuiver - Fest Amsterdam - Xooon etc.

Ontdek de ni’jste woontrends                 
bi’j Home Center Wolvege!

Frisaxstraat 12 (ind. Schipsloot) Wolvega     |     tel (0561) 61 61 61     |     www.homecenter.nl

o.e. Trendhopper XXL - Rivièra Maison - Art & Light - Superkeukens - Leolux Plaza - DroomDomein - Pronto 

                
Home Center Wolvege!

Stellingwarver SchrieversRonte
i n s t i tuu t  v eu r  tae l  en  ku l tuu r  mi t  h i s to r i s ch  en  vo l k skund ig  a r ch i e fSSR

Vakketure Schrieversronte
Per 1 jannewaori 2020 ontstaot bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een 
vakketure veur 16 uren in de weke. Meensken, die et warken bi’j de 
Schrieversronte wel wat toeliekt, én die daenken dat ze veur disse vakketure 
in anmarking kommen kunnen zollen, kun dat schriftelik weten laoten.

Van de ni’je warknemer wodt verwaacht dat hi’j of zi’j et 
Stellingwarfs en de Stellingwarver streekkultuur een waarm hatte 
toedreegt. Hi’j of zi’j moet et Stellingwarfs mondeling redelik 
beheersen en liefst ok schriftelik. Is dat laeste niet et geval, dan 
wodt de gelegenhied beuden om daor z.g.m. veur te zorgen.

De ni’je warknemer zal mit naeme veur de financiële 
administraosie van de stichting (d’r wodt warkt mit Unit4) zorgen 
gaon, mar zal ok betrokken wezen bi’j et orgeniseren van 
projekten en de uutgeveri’je. Van de ni’je warknemer wodt ok 
verwaacht dat hi’j/zi’j flexibel mit de warkuren ommegaon kan.

 
Veur meer infermaosie over de funktie kuj’ vanof september van maendag 
t/m donderdag tillefonisch kontakt opnemen mit Sietske Bloemhoff, 
till. 0516-451108.

Aj’ daenken dat dit wark krek wat veur jow is, en ie kun angeven daj’ over 
de juuste kwaliteiten beschikken, dan heuren we graeg van je. 
Stuur daoromme veur 15 oktober een solsetaosiebrief mit CV naor de 
Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 
8421 PE Oldeberkoop / Berkoop, t.a.v. Sietske Bloemhoff, direkteur. 
Nao ontvangst wodt binnen 14 daegen bericht daon aj’ in anmarking 
kommen veur veerdere kennismaeking.

OVER DE STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE

De Stellingwarver Schrieversronte is al sund jaor en dag ét instituut 
veur de Stellingwarver tael, streekkultuur en streekgeschiedenis:

n in et gebouw in Berkoop is een veur iederiene toegaankelik kenniscentrum angaon- 
de de eigen streektael, streekkultuur en streekgeschiedenis, mit unieke dokemen-
ten en kollekties. Te bezuken nao ofspraoke.

n de uutgeveri’je van de stichting gaf an now toe roem 180 
boeken uut. Niet alliend op literair gebied, mar ok wo’n d’r 
boeken uutgeven over (de geschiedenis van) de regio, ne-
tuur en laandschop, archeologie enz. Een biezundere serie 
is de serie Veldnaemen van Stellingwarf. Ok an et toerisme 
wodt docht: intussen bin tien verschillende routegidsen 
uutgeven.

n et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek wodde in de be-
ginjaoren van disse ieuw ofrond. Et woordeboek is Stel-
lingwarfs-Nederlaans, en is intied ok digitaal in te zien op 
stellingia.nl. Een digitale versie Nederlaans-Stellingwarfs is 
te vienen op ’e webstee http://www.meertens.knaw.nl/ewnd

n De Ovend is et ienige Stellingwarver tiedschrift in de regio 
mit bi’jdregen op et gebied van de tael, de kultuur, de 
geschiedenis. Uteraord bin d’r alle keren ok bi’jdregen in 
opneumen van een grote groep schrievers

n Ieder jaor bin d’r biezundere projekten, zoas in 2018 et 
straottheater De Verdwenen Peerden. Dit jaor wo’n ni’je 
grote projekten veurbereided, zoas een schoeletheater rond 
De Friese Waeterlinie en de verfilming van oorspronkelike 
volksverhaelen. 

n veur mit naeme et basisonderwies wodt in overleg en of-
stemming mit onderwiesburo Comprix Stellingwarfstaelig 
lesmateriaol ontwikkeld t.b.v. et vak ‘Hiemkunde in et basis-
onderwies’. 

n www.stellingwarver-schrieversronte.nl is de portal van ver-
schillende websteden van de stichting. Stellingwarfs.nl is 
de algemiene webstee, Stellingplus.nl de webstee veur bie-
zundere ni’jgies en aktiviteiten, wiels Stellingia.nl et digitale 
kenniscentrum is. 

Wie de eigen tael, streekkultuur en streekgeschiedenis een 
waarm hatte toedreegt en et belangrieke wark van de Stelling-
warver Schrieversronte daor graeg veur ondersteunen wil, kan 
veur minimaol € 20,00 in et jaor lid wodden. Et tiedschrift De 
Ovend wodt je dan ommenocht toestuurd. Anmellen kan deur 
een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs.nl


