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HAKKEMAK EN NIKKENAK

tou, mor dìn lees je t nog mor n moal. Stout
besloet mit: “Jan Glas leeft.” Mit dij konstateren binnen we slim wies!

VERVOLGCURSUS GRUNNEGER
TOAL

Bron: Dagblad van het Noorden 22/06/2007

Zummer gait veurbie, doar kin je donder op
zeggen. En dìn is der weer tied en brandstof
veur nije aktiviteiten, zoas de Vervolgcursus Grunneger Toal in Oethoezen! De oftrap is op dinsdag 18 september 2007 en
doarveur mout je weden in de biebeltaik
(Schoolstraat 22). Dailnemers worden
BRAID touloaten, pervinziebraid. Dij vervolgcursus bestaait oet 10 wekelkse lezzen
en doarveur komt n diplomeerde leroar
Grunnegers opdroaven. Aandacht veur
Grunneger literatuur, mor ook worden spellen, zinsbaauw enz. verdaipt. Veur drij
oavends worden gastleroaren nuigd: vleden
van Grunneger Toal, Grunneger toal en
mentaliteit en as daarde Grunneger Toal en
meziek. Mooi man/vrouw!
In Oethoezen wordt dij vervolgcursus geven
op dinsdagoavends van 19.30 tot om en bie
21.30 uur. Belangstellen? Der binnen nog n
stok of wat stoulen vrij.
En wat köst joe dat? Pries veur de haile cursus + bouk en aander materioal: € 98,50.
Opgeven kin je t allerbeste bie Hans Versteeg van de Oethoester biebeltaik, telefoon: 0595 431912. Email: uithuizen@mijneigenbibliotheek.nl.
As je meer waiten willen over dizze of aandere cursussen, bel mor even mit Riemke
Bakker (050 3012404). n Stroombraifke kin
ook: riemke_bakker@hotmail.com.
Zulf even strunen op de webstee?
www.grunnegertoal.nl
www.mijneigenbibliotheek.nl/uithuizen

HET GETAL HONDJE
Nij boukje van Jan Glas is oet: “Het getal
hondje”, het telt 64 bladzieden en köst joe in de
winkel € 12,50 (Das nog gain twinteg sent veur n
bladziede, goud leesspul is nait zo duur as je wel
ais denken).
Hulde veur t Dagblad van het Noorden dij n
schiere beoordailen ofdrokte, schreven deur Gerard Stout. Hai dut dat in t ABN, mor asmits mout
je wat deur vingers zain. Stout zien biedroage
moakt je nijsgiereg noar gedichten van Jan Glas,

en zo heurt t ook. Wel n beetje stoer of en

KRÖDDE nummer 102
zummer 2007
Nije Krödde is oet, heb k net oet de braivenbuzze hoald. “n Zummernummer stinvol nije
Grunneger gedichten en verhoalen” schrift
Jan Glas noamens de redaksie. En hai
meldt ook nog even dat der nait minder dìn
zeuven nije noamen bie binnen, zo as Anne
Hoogebrug, Willemien Mensinga en Fieke
Gosselaar. Vanzulfs ook vertraauwde noamen as Hanny Diemer, Gerrit Wassing,
Henk Puister en Peter Visser. En ook Hanne
Wilzing, dij wie ook ja kennen as Kreuzeschriever! Benijd noar d’inhold? As je nog
aaltied gain abonnee binnen, din loop je mor
even noar biebeltaik. Of noar de betere boukenwinkel, lözze nummers kösten €3,30 t
stok. Meer waiten? Kiek mor even op:
www.krodde.nl. Veur n joarabonnement
moak je € 12,00 over (en doar krieg je zes
nummers veur!!). k Zol t mor doun!

KUNSTGAANG KAAMPKE
Kunstgaang Kaampke ien Steem het n nije
Kopmeskes oetgeven, nummer 25.
(Kopmeskes is n lutje boukje van zo’n 24
bladzieden, komt oet in n oploage van 120
en is beduild veur de Vrunden van Kunstgaang Kaampke).
In dizze nije Kopmeskes hebben Epko Veldman, Tiny Veldhuis en G.LesterhuisReininga schreven, om mor n poar te nuimen. Der stait van alles ien, ien toal van t
Oldambt, van t Hogelaand, ien t Veenkelonies. En ze hemmen doar ien Steem ook
roazende reporters en vlaigende verslaggevers.
Wil je meer waiten over Kunstgaang
Kaampke? Kiek mor even op de webstee:
www.kunstgaangkaampke.nl.
As je wat biedroagen willen veur Kopmeskes 26, dìn joen verhoal/gedicht/taimke
geern veur 1 augustes sturen noar: info@kunstgaangkaampke.nl of gewoon in n
kevörtje noar Kampweg 7, 9921PS Stedum.
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MIEN WESTERKWARTIER
Op 15 september stijt de Abel Tasman
Struuntocht op t program, n wandelbelevenis vanuut Lutjegast. Meer as 4000 wandeloars goan dan van start, bij goed weer bewonderd deur nog veul meer kiekers langs
de prachtege roete. Stichting Mien Westerkwartier is der op iensprongen en organiseert ien
soamenwaarken met t Struuntochtbestuur
n wedstried: Bedenk n mooie Westerketierder spreuk, dij iets te moaken het met die
biezundere dag!
t Moet goan om:
1 De kwaliteit van t Westerketier
(beleving)
2 De kwaliteiten van t wandeln
(ien t Westerketier)
n Reis om e wereld ien ién dag!
Tekst mag niet te laank uutvallen, kört gedichtje kan ok! t Moet op n tekstbred pazzen, t moet loopswies te lezen weden.
Tekst moet krachteg wezen, zeggen de bedenkers van de wedstried, t moet je noadenken loaten en laggen! Der komt n eerliekse
“jury” op e batterij en dan worden de uutkozen teksten laangs e roete ploatst!
Tekst iensturen noar:
struuntocht@mienwesterkwartier.nl
Of op n briefke noar:
Stichting Mien Westerkwartier
Lauwersweg 1
9844 TC Pieterzijl
(Nog) niet zo goed ien t schrieven van het
Westerketiers? Gien probleem, de mensen
van Mien Westerkwartier zörgen derveur dat
t leesboar Westerketiers wordt!
Denk derom: iensturen veur 1 augustus
2007!!!!
Iene hebben z’al zulf bedacht: “Strunen is
votgoan, zunner dat je wieten woar henne!”
Meer wieten? Kiek even op:
www.mienwesterkwartier.nl

Tiedrit.
De kop stait mie op barsten,
Mien kleur is donkerrood.
Der is nog gain ontlasten,
De ontreddering is groot.
Ik smiet papieren deur de keet,
Vanachter mien computer.
Niks gain poep of scheet,
Allain een bult gefoeter.
Nou doun de zenen ook nog mit,
Mien lief begunt te trillen.
Ik zit te bibberen as ik zit,
Krieg blauwe vlekken op mien billen.
Der komt gain woord meer in mien kop.
En as k al aine vin,
Den riemt e naargens op
Of paast nait in de zin.
Moar den, noa een rieg onnutte uren
Vaalt er toch nog wat omdeel.
Zelfs een hail ‘gedicht’ om te versturen,
Gauw moar op de digi-mail.
Dat is gelukkig weer aan zied.
Moar nou nog even de vroag:
Hou staait het mit de tied:
Is het al mörgen of nog vandoag?
Bin ik nou een dag te loat
En ligt Kreuze op oapegoapen?
Nee, goddank. Ik krieg het even te kwoad:
Twij veur twaalf, Jan kin weer rustig sloapen.
Ik heb het nog weer red,
Mit veul muite, mit veul piene.
Ook al was het ditmoal nèt:
Ik bin nog veur de Dooie Liene!.
Harry Vrieze
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huismus

houtduif

Vogels in Grunnen
Nait veul reaksies, mor wel n poar.
Kin wezen, dat veur bepoalde vogels gewoon de
Nederlandse noam gebruukt wordt.
En vanzulf binnen der ook minsen dij t al stoer
vinden om aal dij fladderoars oet mekoar te holden,
loat stoan ze ook nog n Grunnegse noam te geven.
Eerst even de noamen dij k deurkregen heb:

Turkse tortel

Ooievoar– aaiber
Kokmeeuw……….
Waterhoentje– duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje
Spreeuw– sprutter, sprooie
Kwikstaart– baauwmantje
Zwarte kraai………
Meerkoet………..
Ransuil– katoel(e)

Dizze keer de lèste serie vogels.

scholekster

Op ain van de foto’s staait de “turkse tortel” en op n
aandere de “veldleeuwerik”. As je wel de Grunnegse noam waiten veur de gewone “tortel”, veur de
“kuifleeuwerik” of veur n aandere “specht”, dan heur
ik dij vanzulf groag. En waiten joe nog n schiere
Grunnegse noam veur n vogel dij nait aan bod wèst
is, den is dij ook welkom.
Henk de Weerd

veldleeuwerik

grauwe
vliegenvanger

bonte specht

kievit
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Op aigen bainen.

Dou ik t terras opkwam, zag ik hom votdoadelk zitten. Hai zat in n houkje, wat in mekoar doken. Zien kop daip in de kroage, as
of e baange was, dat t beetje wind dat der
ston, hom n stieve nekke bezörgen zol. Hai
zag mie ook aankommen en aan zien holden zag ik, dat e doar nait bliede mit was. Ik
kreeg de indrok, dat hai zok nait zeker vuilde. Onrusteg keek e om zok tou. Mit n
schaif oog keek e noar mie as of e zeggen
wol: “Hé doe doar, ik heb laiver dast nait te
dicht bie komst, want ik vertraauw die nait”.
As of ik der belang bie haar om hom wat
aan te doun.
Opains zag ik aan d’aandere kaant van t
terras, dat der twij noar hom stonnen te kieken. Hai ruip wat. Ik kon nait verstoan wat e
zee, moar de twij draaiden zok om en gingen vot.
Hai ston verzichteg op, luip aal om zok tou
kiekend noar t’aandere uutènde van t terras
en bleef doar stoan. Hai ruip dij baide aandern nog wat achternoa en weer verston ik
nait wat e zee. D’aandern bleven stoan en
ruipen wat trogge. Ondertied dat e mit de
rogge noar mie tou ston, keek e toch aalgedureg schichteg achterom, as of e
verwachtte, dat ik hom achterbaks in de
rogge aanvalen zol. Ik haar mie gain strobraid bewogen, want ik was veul te nijsgiereg wat der verder gebeuren zol.
In tied haar ik ook mien kovvie opdronken
en ik zag aan zien gedrag dat hai ook dörst
har, teminste zo leek het mie.
Ondertussen waren dij baaide aandern ook
weer trogge komen en dij muiken meneuvels, as of ze hom dudelk moaken wollen
dat hai noar heur tou komen mos. Hai kreeg
dat op t lèste deur en wandelde in heur richting, zunder mie uut t oog te verlaizen.
Ik was onderwiel aal nijsgiereger worden en
zat bie mie zulf te veurspellen, hou dit
toneelstokje òflopen zol.
Dij baiden aan de aandere kaant van het
hek kregen hom zovèr, dat e op stoule stoan
ging. Triomfantelk keek e om zok tou, zo
van “Nou kiek es even, doar kiek je van op
hèn?” Dij aandere baaiden waren in elk geval dudelk onder de indruk en dansten van
plezaaier.

Nou kreeg hai t aalmoal op de heupen en
hai begon ook te dansen. Hai kreeg aal
meer zulfvertraauwen dunkt mie en net bie
mien twijde kopke kovvie trok e de stoute
schounen aan, nam zok op en vloog vot mit
zien femilie achter zok aan.
Zai draaiden nog even hoog boven t terras n
rondje, as of ze zeggen wollen “Zugst wel,
zo mout je dat doun” en verdwenen in de
wolken.
Nee, de kauwtjes staarven nog laang nait
uut. Dij waiten wel hou ze t aanpakken
mouten!!!!

George Petzinger
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VEKAANSIE - Jan Blaauw
Wie binnen op vekaansie west, dat mag in
kraande, in Kreuze. Leste vief joar wast der
nait van kommen en nou konden we zo mor
sikkom vaaier weke noar t boetenlaand. Nou
ja, noar Vraislaand en nog wieder: Texel!
Doar mag ik duvelsgeern hìngoan omreden
dat der nait zo benaauwd is, dast dien toalen ophoalen kinst (Duuts en Amsterdams)
en benoam om dast op n aailand zitst en dat
voak nait deur hest. Vief joar leden wazzen
we der ook n poar weken en in de joaren
zeuventeg meer as ainmoal, dou kinder nog
lutje beudels wazzen. t Aailand ligt der nog
krekt zo, al hebben ze bie d’Ofsloetdiek
Knelis Lely wel noar n aander stee sleept.
Dij stait nou, nog aal mit aarm in locht, dichterbie de Vraizen. Aprilgrap van de studentenklup oet Oldeberkoop?
Jacob B., zeun van t aailand, het ons noar
Texel brocht, mit auto. Betere rieder bestaait
der nait, haren wie even mazzel. In Den Helder is e thoes as bie zokzulf en dat scheelt
al gaauw n boot. (Der was n tied dat ik docht
dat Den Helder n veurstad van Schiedam
was, mor t is mie aal n slok kloarder worden). Nog even over dij boot. Dat is mie
doch n joekel! Man, drij verdaipens en dìn
nog liekt zo’n dekvol auto`s krekt n verzoameln DinkyToys. Wie voarden op de
dr.Wagemaker van de TESO, Texels Eigen
Sloep Overzetterij, nou, dij sloep is steveg
oetdijd. En der binnen gounent dij overzetterij oetstukken as ofzetterij, mor dat vind k
nait, is mor net hou je der tegen aan kieken.
Teso het zulfs van dij grode kobben in
dainst om toeristen aan mooie ploatjes te
helpen. Hangt der zo mor zo’n maiwe mit
geknakte vleugels stil in de locht om zok
fotograferen te loaten, elke digitoale hampel
kin doar n wereldploatje van moaken.
Vrouger was t aans. Dou wie meer as daarteg joar leden veur d’eerste moal noar Texel
gongen, mit onze rooie Eend, op n zunnege
zummerzoaterdag, zagen w’inains in Den
Helder wotter en n baarg boten. Wie keken
mekoar aan, mien vraauw en ik, kinder haren meer oog veur de schepen, en zeden:
“Goh, vaalt dat even mit!” Haalf uur loater
kwammen we bie n grode parkeerploatse
mit apmoal riegen en dochst dast doar zulf
aine oetkaizen konst? En dìn ook nog

vaaierenhaalf uur wachten in de Eend en/of
de brandende zunne (mit de kovvieroek van
de noabers aingoal in neuze…), veurdat wie
op de veerboot loodst werden. k Wil mor
zeggen, nait alles is der minder op worden
sunt Den Uyl. Dou wie hailemoal boven aan
dek even n frizze neuze hoald haren, zunder
biekomende kösten, en t begrip ‘oetwaaien’
ook weer inhold kregen haar, kon we votdoadelk de Renault weer opzuiken, aanspoord deur n vrundelk Tesowicht mit overtugende omroupstem. Doar kin dij van Arriva nog n baarg van leren… Binnen de körtste keren reden we boot of, Den Burg tegemuide. Den Burg is de hoofdploatse van
Texel (en binnen n poar joar woarschienlek
van aal dij Waddenaailanden, dij zellen ook
wel bie mekoar veegd worden deur dij poletieke grootgruttende geliekhebbers), doar
mos we weden. Ter ere van onze komst, zo
leek t, wazzen ze de stroaten aan t opknappen. Mooie staintjes, gele, rooie, donkergrieze. Ze lagen wat achter op t schemoa, de
stroatleggers, Wie mozzen deur t moalderge
zaand ploetern mit onze hebben en holden,
schiere trenen veur t strandwandeln. Jacob
haar de swoarste kovver pakt, mit tillen was
hai ons ook de boas. En wie hebben doar
doch n prachttied had! Noa 3½ haalve weke
binnen we weer ophoald, mien vraauw haar
wìnst van heur aigen hortensia’s en stokrozen. Ik kìn t joe aanroaden, vekaansie op
Texel. Nou eerst even wat biekommen, wel
wait lees je dìn loater nog ains wat van onze
wedervoarens op dit heerlek aigenzinnege
aailand mit zien tuunwalen, schoapeboeten,
Loladze en Hoornder Ring. (Verd…., zaand
knispert mie nog tussen tonen….)

Vekaanzie
De buren binnen vot, n weekie van hoes
Achter bleven de bloumen en de poes
Elke oavend wat brokkies in zien bakkie
En wat schoon wotter, t is mor een makkie
k Proat wat met m en aai m over zien kop
En k zei ok dat e toch al wat strammer lopt
De post bai de deur weg, goud oet zicht
Dat lèèg ie neit te veul in t licht
Even kieken bai de bloumen veur t roam
Met geiter in e haand en t is ok zo weer doan
Lèste dag t roam nog even wat open
De buren kunnen zo weer binnen lopen
Ginie Bakker-Ploeg
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Bekende Grunnegers
k Haar nait docht dat ons schrieverij zo’n
vlucht nemen zol.
Voak work aanholden omreden dat minsen
Kreuze lezen hebben en t mooi vonden.
Krieg der zölfs stroombraifkes over touzonden mit oardige schriefseltjes.
Aine der van wil k even aan joe kwiet, en
bedaank de touzender veur de muite.
GRUNNEGER IN AUSTRALIË
n Grunneger is emigreerd noar Australië en
ridt mit zien zeuntje deur de roegte.
Opains zain ze n groot baist mit laange achterpoten en n laange steert.
“Wat is dat voa ?” vroagt t jong.
“Dat is n dangeroe”, zegt zien voader.
Even loater lopt der n haile grode vogel veur
de jeep laangs en stekt zien kop in t zaand.
“Wat is dat den ?” vroagt t lutje jong.
“Dat is n dangeroe, mien jong”, zegt voa.
n Uurtje loater rieden ze bie n wotter laangs.
Doar ligt n ieselk groot baist mit joepsterd
van n bek en hail schaarpe taanden in t
woater noar heur te loeren.
“Wat is dat den ?” vroagt t keuteldoemke.
“Dat is n dangeroe”, zegt de voader.
“Moar voa hou waist doe dat toch aalmoal ?”
vroagt t kereltje vol bewondern.
“Och dat is nait zo stoer mien jong, moar
doar mout je Engels veur kennen. Zugst
dat grode bred doar ?
Doar staait dat op: “All animals are dangerous !!!!!”

Giny Vonk

Optaikens van n grootmoe
Dail: zeuven
Jonkie of wichtje
Lutje popkes worden hail gaauw groot.
Mit joen klaainkinder gait dat nog vlogger
dìn mit joen aigen.
Ons oldste ootjezegger is thoes en bie de
kinderopvang al slim bezeg mit t zindelk
worden.
Omdat aal kroep in dopkes deur n kander
lopen bie de kinderopvang, vond heur moeke tied worden om heur wiezer te moaken,
mor t was nait meer neudeg.
Op moekes vroag wat t verschil is tussen
jonkies en wichtertjes wait ze votdoadelk t
antwoord:
“Koen is n jonkie en dij het n gele plaank
en ik nait, daarom bin k
n wichtje”..
Giny Vonk

All animals
are
dangerous !
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OP N EZEL
n Wilde ezel is op Doord
deur ezelskoppen kaant vermoord
haitied wer hai bie t pakjes droagen
mit haarde haand van fiets òfsloagen
wat schane raip dou elkenain
no het hai ons ja glad bie bain
elk mout no aigen lasten droagen
gain ezel kins der meer veur vroagen.

Deurzicht
As hai vaalt blif hai nich liggen
Hai wodt optilt (Psalm 37)
Nich snakken
Is ja naargens veur neudig
t Zit in lutke dingen
Kieken is gold
Loat die nich opvreten
deur wat die dwaars zit,
moar zet t op zied
Hest tied
Mor hol die nich in
as t haart zegt: non!
Hol handen open
veur n schenken
Want t beste komt
van d overkaande,
is nooit wied vot
En hol vertraauwen
Want ook al is t wol ais stoer
t Komt ja altied wol goud

OP N BELG
Bie Oadörp aan begun van t Loug
laip soavends loat n Belg noar kroug
noa haile daag veur ploug aanlopen
wol hai hom doar n klokje kopen
mor krougboas zee doe bis nait wies
jags mie ja glad n swien ien t ies
wiel doe hier zits te dikkedakken
zain aner klanten laist dien hakken.

Hanne Wilzing
(17 december 2006)
Tiny Veldhuis
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VAN OOST NOAR WEST
en sums weerom
Poletiek, dat kregen we ien Midwol wel met.
Moeke kwam uut n rood nest, heur pa was
joarenlaank roadslid en wetholder ien Beerte, veur de SDAP. Dat was bij mien pa thuus
ien t Oosterend van Midwol wel wat aans.
Hij was t oldste kiend ien n kerkelk gezin.
Zien eigen voa kwam uut tied, toen hij zulf
nog mor n joar of negen, tiene was. Vanof
dat moment was t dubbel aanpakken, n tied
woar e loater niet met veul plezier op terug
keek. Schienboarliek het dat ok ienvloed
had op kerkgang en zo, der zal wel kifkederij
west weden. Hij uut de kerk en zien zuster
ok; de jongste drij kiender bleven trouw aan
de Hervormden, Midwolmer variant. Dat het
ongeleuflek veul invloed had, ok op t leven
van de kiender. Wij gingen noar de openboare school, neefkes en nichtjes noar de
kristelke. Bij ons hong Drees veur de
roamen, bij mien oomke was t apmoal
Tilanus (CHU) wat de klok sloeg. Wij kregen
Het Vrije Volk ien e bus, loater de Winschoter Courant en hadden zundags allenneg de
beperkingen van de zundagse kleren (en
dat vonden we al slim genoeg). As moeke
weer ies ien t ziekenhuus lag, en dat gebeurde nogal ies, dan aten wij zundags bij
de kristelke tak en konden we fluiten noar
onze MOVV-wedstried op t laand van de
rooie boer S.P.Meijer. Loater hemmen we
ien Winschoot, ien e kweekschooltied, de
SJGW opricht, de Socialistische Jongeren
Groep Winschoten. De tied van de grode
aksie rond t Dollardkenoal en de noodklok
van Fré Meis. We stonden met hakkemak
en vegezak op e markt, n kroam met antioorlogsboekjes, briefkes, plakploatjes,
speldjes. Eigelks hadden we t toen wel had
met de PvdA en stonden dichterbij de PSP,
de tied van Lek en Spek. (Winschoot kon
toen gien PVdAwetholder levern; de
zogenoamd rooie roadsleden hielpen n 78joarege VVD’er Mellema aan de wetholderszetel. Man, wat hemmen we ons doar as
jonkies druk om moakt…)
Ien Zuudhörn ben ik eind joaren zesteg votdoadelk ien e PvdA aanbeland (linkser kon t
ja niet in t Westerketier..), de klup van Kees,
en Zandberg en postbode Hiemstroa. En
Gerard Timmerman, aktieveling van de
eerste orde, ook wat de start van de VVV

aanbelangt. Loater is e ofserveerd in de
richtingenstried, as wetholder. Aaltied t zelfde verske: te veul bestuurder, te weinig poletieker. Volgens áándern. Zelf kwam ik niet
zo veul op e veurgrond, dat kon toen nog
niet as werknemer bij t openboar onnerwies.
En k schreef ondertied ok veur t Nijsblad en
de Leekster Courant, die klus har ik overnomen van meester Bolhuus. k Herinner mij
nog een verkiezenskrant van de PvdA, woar
k stukjes Grunnegers aan bijdroeg (OostGrunnegers…). Toen was Haarm Maaier ok
al met de Grunneger Bond begonnen en de
Zuudhörner Vries Taeke Hoekema hielp m
ien t Westerketier. Hij vroeg me of ik gien
zin har over te stappen, mor doar har ik toen
gien oren noar. Belangstellen veur de poletiek heb ik joarenlaank holden, mor ik wus
nooit of ik zulf op de barrikoaden krupen
moes, of dat k der beter over schrieven kon.
En toen k ienmoal ien Noordhörn zat, was t
hielemoal uut beeld. Veul te druk met de
school aan de Oosterweg en je kon ja niet
aans as bóven de partijen stoan. Schane,
Noordhörn har toen ok al eerliekse karakters
as rooie Oebel, en Mekke van Diek, en ol
Nijenhuis, wat toesterg op zien olle dag, mor
hai kon prachteg olle vulemmers beschildern. Loater heurde ik pas wat veur “linkse
rakker” hai was. Wat zol n tiedmesien doch
n mooi ding weden. Even weerom noar de
zesteger en zeuventeger joaren….
(JB)
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KAT IEN ZUN
Ien vinsterbaank
doar ligt mien kat
te soezebollen
ien t licht.
Zun schient hom doar
persies op kop,
hai kniept ogen
der bie dicht.
Wat n weelde
liekt mie dat tou,
zo zunder zörg
te leven.
Zulfs achter eten
huift e nait aan,
dat wordt hom
zomor geven.
Ais n dagje mit
mien kat aan ruil,
dat liekt mie
Echt wel wat.
Benoam zoas hai
doar nou ligt,
mien olle
dikke kat.

Ineke Bouwman
Steem

DOOIE KADDE
Dooie kadde ligt onder in wale
van sloot, doodstil, kop haalf
in t wotter. Poar tellen doarveur:
gilpende remmen. Rieder
stapt oet, smit dooie kadde gaauw
in sloot, naait der tuzzenoet mit
zien bezineslurper. Loate fietser
gait langzoamer rieden, zugt
dooie kadde, kop haalf in t wotter.
Menuten doarveur: stem van t boaske,
open deure, kadde glipt noar boeten,
miegt, runt noa t kraben oprit oet,
perdoes Vraizestroatweg over.
Rompslomps zit e vongen in t licht
van koplaampen, din n dovve boms.
Dooie kadde ligt onder in wale
van sloot, kop haalf in t wotter.

Jan Blaauw
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Moi lu,
Nou ais n verhoaltje oet t Hippolytushoes
[Middelsom].
As olderling waark ik doar, din heur ie veul
verhoalen, doar is dit ain van:
{Proatboudel is hoesblad }

Jaan
Jaan haar Proatboudel veur zok liggen.
“n Schier blad, mor der staait de wereld in
over God, verskes en zulfs n preek.”
"Wat mout ter din in stoan?" zee k tegen
hom.
Jaan kikt mie ais aan.
"Nou", zegt e, "voetbaloetsloagen, dat liekt
mie wel wat tou".
Jaan was nait groot brocht mit God en zo.
"Waist doe din wel dij God is ?" zee e.
"Joa, dat wait k ja wel, hai het minsken laif."
" En ik mien Martje, " zee Jaan.
"Binnen ie wel ais in kerk west?"
Wiswoar dat haar e. Ien Hoezen, stoef bie
Middelsom ja.
"Waist wel woar dat ligt?"
Noa vatteg joar wis k dat wel.
" k Heb körts lezen doan in kraant, dat ter
aargens minsken deupt binnen in open
wodder, t het zulfs op t.v. west, dat liekt toch
naargens noar, veuls te kold.
Longontsteken, dat kinnen zai ja der van
kriegen.”
Hail vilaain kwam der achteraan: "Kriegen
zai ook gain geld weerom van zaikenfonds."
Proatboudel wer weer pakken doan.
"Koieledders binnen t", zee e.
k Zee: "Te groot?"
"Nou nee, dat nait zo."
t Wer weer stil in koamer.
"Verjoardoagen, stokold binnen lu ja, dat
mout in, hou hait blad moar ais weer?"
"Krekt, Proatboudel."
"Hest doe ook n kerel?"
"Joa, had," zee k.
t Wer stil in koamer, hai kikt mie aan: "Slim
is dat wicht."
“Hou old?"
"68 joar is mien man worren," zee k.
"k Bin 86," zee Jaan.
"Maggels is n hail schier verhoal, mit dij
bruier en zuster, Klaas en Greta. Woar hoalt
dij vraauw t vot…"

" Dij vraauw ben ik, k schrief aal joaren over
heur baaident."
"Goan dij nait dood?"
"Nee", zee k, " in mien verhoal blieven zai
aaid zulfde older hollen."
“Goa mor weer vot wicht, k bin muide."
Haand wer noar mie oetstoken.
"Moi e, tot kiek."
“k Dink dat ik nog wel ais in kerk kom beneden, is dat goud?"
"Joa zeker is dat goud."
Jaan kikt mie aan.
"t Kin gain kwoad ja, as Hai minsken laif
het , woarom mie din nait?"
Noadínken over dit bezuikje het botslim
laank duurd.

Anna de Vries - Maarhuis.
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PELZAAIER – Koba Schlemmer
Hai haar hom n klókje ienschonken
en zette hom deel ien grootstoul

O

Hai keek wat veur hom oet
en lait t lij noar binnen glieden

et t OETHOESTER BOUKJE 3

KOMMER EN KWEL – Tjark Luchtenberg
Kommer en Kwel waren dikke kammeroaden. Zai deden n haile bult dingen soamen.
Mit zien baaident aan bosschop en soamen
aan t waark.
Ze mouken doar haile schiere vogelhoeskes
en wat aal nait meer. Ook von Kwel t aaltied
mooi om toart te bakken, mor begelaaidster
was nait aal te wies mit hom, omreden dat
hai n moal suker veur zolt omwisseld haar.
Kommer haar ook oareghaid aan vissen. As
zai t ook mor even aan tied hadden, gingen
ze soamen noar t widde baalkje achter
Moushörn.
Kwel deed aaltied t wirmpje aan hoak, mor
och, och, wat gebeurde der dou?
Kwel kreeg t hoakje aan zien vinger en duvelde der zo mit t wotter ien.
Ainmoal op t dröge zee Kommer tegen
Kwel: ’Ik dou dat zulf wel even.’
Dou wirm aan t hoakje zat en dobber ien t
wotter dreef, waas t n kwezzie van wachten.
Noa n tiedje haar e beet. n Haaile dikke vis,
t leek wel n haai. Kommer trok aan hengel,
mor kon t allinneg nait holden. Kwel hulp
hom mit, mor toch vlogen ze mit heur twijbaaident t wotter ien. t Ging zo haard dat ze
wel wotterskien konden.
Bie wotterzuvern van Oethoezen hemmen
ze mor lösloaten.
Deurwaikt gingen ze op hoes aan.

titvles
poepsteern
swienepuut
juggel
sjarlefrans
luks!
t Bekwam hom tiptop
Koamer schrok kant op
van zien luchteg ainmans gelag
Roamen kropen bezied
achter heur gerdien
Komaan! dochde, k schenk
mie nog mor even ain ien
Koamer hil oam op
en lait hom stil geworren
As hommesko pelzaaier haar
vergat e koamer toch mor

MIEN PEERD – Petra v.d.Berg
Dou ik vattien was, hemmen mien olders en
ik mien peerd Mirage te Fijnaart oet hoald.
Ien tussentied is zai aal weer twaalf joar bie
mie. Oflopen zummer keek ik op t internet
en kwamen wie der achter dat heur pa n
droaver ien Amerikoa west waas en n bult
priezen wonnen haar. Jammer genog is t mit
mien peerd nooit zover kommen, mor wat
nait is, kin nog kommen.
OVER VIEFENTWINNEG JOAR –
Petra v.d.Berg
Nou, hou dat t mot over viefentwinneg joar
mit Grunneger toal, dat waait k ja nait. As ik
ooit kiender krieg, din zellen zai van mie
gain Grunnegers leren. As zai din zo old binnen as ik, kinnen ze, as ze dat willen, noar
Grunneger les goan. Mor ja, viefentwinneg
joar is nog hail wied vot. Wie zain t wel.
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OPOE EN OMA
Tussen opoe en oma zit n wereld van verschil. Aan joe welke van dij baaident ie het
laifst hebben….
Oma is gain opoe meer,
mit opoe is verdwenen
de kroakstoul en de stoven.
Doarbie de kachel mit de kolen.
Oet opoes daipe regenput
kwaam fris en helder wotter.
Van heur mozzen wie vroug op ber,
bie oma kin 't wel loater.
Oma kin nog hail sportief
ien de vaaierdoagse lopen
Opoe haar rimpels en was old,
mor heur deur ston aaltied open.
Oma rookt sums n sigaret,
mor opoe bakte kouken.
Oma moakt heur lippen rood,
mor opoe braaide sokken.
Opoe was ook aaltied thoes,
oma gait mit auto oet rieden.
Op opoe's stieve knije
mochst aaltied pirdje rieden.
Oma het een goud figuur,
koopt mit smoak heur klaaier.
Opoe moakte zulf een schoet
en naaide zulf heur klaaier.
De tied van opoe is veurbie,
Blieven de herinneringen.
Dij gedachtens moaken joe blied,
het binnen de mooiste dingen!

Roelof Stainhoes.
Veenwouden

VEUR N DAG KOMMEN
Goiedag wereld
Vandoage heb k even
gain bodschop aan die
Zunder mie draait t aal
best n dagje deur
Ik zit hier as n Boeddha
in schare van d’ekkelboom
Mien denken drift vot
en k heur t geluud
van wol honderd vogels
t belken van kinder
n oftovvelde moeke d’r achteraan
n Windje poest deur takken
Ik zit, bin en luuster
en wod langzoam boom.
Hanne Wilzing
(29 april 2007)
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DROAD OPPAKKEN
Geert zit ien achterkoamer bij de grode toavel, stoapel kranten veur zien neus. Hij is
op vekansie west, oflopen weken, soamen
met zien vrouw. Even deruut, vot van de
doagelkse dingzegheden, zien hoe greun t
gras wiederop is aan aner kaant van Vrieslaand. t Vel schier biekleurd bennen ze
weerom kommen, uutwaaid, vannijs oploaden. Geert har nog wel wat laanger blieven
wild, mor zien vrouw von t mooi zat, tied om
t eigen tuuntje aan te harken. En ja, dan
moet je de droad weer oppakken en vind dij
mor ies onder de kranten, tiedschriften, rekloame, apmoal keureg rangschikt deur n
metlevende en plantenwoatergevende buurvrouw. Geert zet zien stoel ien zien achteruut, gijt langzoam stoan, rug het nog vrije
doagen over, en stommelt deur de bijkeuken noar buten. Zien vrouw zet net wat nije
geroaniums ien e plantenbak, kluten potgrond vliegen je om d’oren. Ze gluurt even
noar de bult kranten die mor niet krimpen
wil.
“Nog wat biezunders ien t olle nijs tegen
kommen, Moatjes?” Geert pruuft n licht verwietende toon, of ze eigelks zeggen wil:
“Kerel, schiet nou doch ies op met dat ol
pepier…”
“Och”, zeit Geert, “Koopman gijt met t hiele
spultje noar industriepark bij Drachten. Doar
zitten ze stoefbij de A7, kunnen ze zo de
snelweg oprieden. En ze bennen weer aan t
reveln over t ien mekoar knutern van ién
gemiénte ien t Westerketier. Een of andere
biezundere schoolbestuurder vindt dat veur
zukzelf makkelker waarken en doar moeten
d’aandre ienwoners zuk dan mor bij aanpassen. Börgmeester Van Bekkum van Marum
geft m geliek en joa, dan heb je de poppen
aan t daansen.” Geert hoalt even vannijs
oasem, hij is niet wend zoveul zinnen in ien
toer achter mekoar te zeggen.
Zien vrouw hoalt heur neus op, wiet al weer
genog. “Börgmeester die Van Bekkum hiet?
Kun je niet aans van verwachten!” Ze pakt
de bezzem en begunt fanetiek te vegen.
Geert moakt dat e votkomt, op e fiets noar
de grootgrutter, bosschoppen aanvullen en
noagoan of de kovvie doar nog te drinken is.
Ien e winkel is e nog niet ies leste bocht om,
of hij heurt al n bekende stem: Haarm
Proatjeboksem.

“Zo, Geert Moatjes, nou al weerom? Mieste
zestegpluzzers kommen pas weer te veurschien as de r ien e moand komt. Haar jim
wìnst van de sooptoestanden in dizze kontrainen? Man man man, jim is ja woarachteg
lichtbruun worden, heb je ok nog zun had in
je vekansie, t kan ja niet op tegenswoordeg.”
Haarm komt even van zien proatstoel of en
schenkt Geert n bekertje kovvie ien.
“Hoe is t met dien bloeddruk, Harm?”
Der vlugt n schare over t gezicht van d’olle
streuper. Dan kloart t weer op.
“Proat we niet meer over, mien vrouw wol
der niet van wieten. Sunt Appie H. met zien
hamsterweken begonnen is, het ze pakken
kovvie iensloagen en ze vindt dat k heur
doar niet met zitten loaten kan. Geliek het
ze, dan mor gien bloeddrukmeter om de
aarm. Schiere doagen had? Knipke leeg?
Beschuten bennen goedkoper worden, jim
komt op t goeie moment, potjandorie! Al
heurd zeker dat jim flink wat ruumte krigt
doar ien Noordhörn? Koopman gijt noar
Drachten en dan blift doar doch n schitternde ruumte achter. Je kunt der wel n poar
heli’s hènzetten, of n kartboan van moaken
of n boan veur rollerscheuvels of hoe dat
spul ok hieten mag. Messchien vestegt zuk
doar wel n ekspirementeel rotondeuutperbeersentrum, met wat Uropees geld
moet dat kunnen.”
Geert nemt leste slokje en stapt weer op. Hij
is aal wat wummelg. Met drie rol beschuut,
plat stuk Vriese noagelkees, vier pakjes
thee en n superpak pleepepier gijt e swoar
aanloaden weerom, brug over. Met n rojoale
meneuvel let e n Koopmanvrachtwoagen, n
kaptoal aan nije bezineslurpers op
d’aanhanger, veurgoan. Stekt nog even
haand op. Nou kan t ja nog….
Bé
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STROATENPLAN
k Heb net n stroatenplan
van t leven kocht
Op 1-HW97 kom k
bie Verledenstroat te lanne
Boven ien toren
soezen warrelwienden
deur gaalmgoaten
Tied krigt gain kaans
om ook mor eefkes stil te stoan
Mit begerege sloagen ien t rond
tong te mond oet
kwakje spij ien voesten
wienden wie hom op
rabbelrad van oaventuur
Tegen t teruglopen
is mit haand en taand verzet
dus praait t palrad
wat wie willen
allinneg mor toukomst
Mor mit wizzeghaid van beneden
mien olders veur t hoes
Tertsen van kèrkklokken
waaien om heur tou
en deur noar zee
Doezelgmoakend is hoogte
van t aanwaaiend geluk
Moi Betsy schalt mien moeke, moi!

Jan Sleumer
24/11/06
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Vrumden op schoul.
Zol dat nou woar wezen? Kinder wollen t
eerst nait leuven. Moar elkinain zee t en din
zol t ja wel zo wezen. Der kwamen twij nije
kinder op schoul. Twij wichtertjes. Dat was
op zokzulf gain sinekure, want der kwamen
wel ais voaker nije kinder. Moar dit keer
was t wel wat biezunders.
”Dij twij wichter ,binnen dat Sinezen?”zee
lutje Hindek.
”Joa zeker mien jong”, zee meester tegen
hom.
Hindek von dat hail spannend. Twij Sinezen, hai haar nog nooit echte Sinezen zain.
Sommege lu zeden dat ze geel wazzen,
moar doar leufde Hindek nait veul van.
Geel, net as zien knarriepietje zeker, dat
zol ja n maal gezicht wezen.
Op t schoulplain was n oploop. Ale kinder
stonden op n kloetje bie n kander en koakelden as hounder dij net n aai legt haren.
Doar was wat loos. Hindek der op of en joa
heur, midden tussen ale kinder luipen vaier
vrumden. Twij lutje wichter, ain mevrouw,
dat zol heur moeke wel wezen, docht Hindek en ook nog ’n hail ol opoetje. Dij luip al
krom van olderdom.
Ze wazzen wat zenewachteg, von Hindek,
want ze deden aans niks as lagen. Nou
eerst ais even kieken of zai ook geel wazzen. Nou, dat vol hom smereg tegen. Zai
zagen der hoast net zo oet as aandere kinder. t Leek hom hail schier tou.
Inains zee dij opoetje wat tegen dij twij
wichtertjes. Hindek schrok der van. Wat
pruiten dij minsen ja roar. Konst der gain
woord van verstoan. Zol dat nou Sinees
wezen? En zollen dij baide wichtertjes ook
zo proaten? Mien gomkesdoagen, din konnen ze mekoar ja nait verstoan. Hou mos
dat din dammeet wel as zai in klas zaten,
want meester kon vast ook gain Sinees,
docht Hindek.
Dou schoul aanging, zee meester:
”Hindek,ik heb nog n toaveltje over en dij
wil ik bie dienent aanschoeven, din kin dat
aine nije wichtje bie die zitten en din most
doe heur mor n beetje vertellen hou alles
hier raalt en zaalt.”
Hindek von dat hail schier, hai haar der ’n
kleur van. Allain, hou zol dat worren mit dij
proaterij, want hai kon ja gain Sinees.
Meester gaf beurten mit oardriekskunde en

hai vruig ook wat aan dat nije wichtje. Zai
antwoordde in keureg Nederlands en zai
wos al n hail bulde van Grunnen en Vraislaand, hoast nog meer as Hindek zulf.
Dat was ja n mitvaalder, zai kon twij toalen
spreken en Hindek von dat hail knap van
heur. Moar, ho ais even, ho ais even, hai
was ja niks minder. Dat kon hai ook, schoot
hom inains in zin. Hai kon ook ja twij toalen
spreken. Joazeker!
“Ik kin ook twij toalen,”zee Hindek tegen ’t
Sinees wichtje.
”O, ja?” zee zai.
“Joa”, zee Hindek: ”Nederlands en Grunnings.”
F.H.Zandinga.

t Oale nije licht
Hoarig en krom kom ve
weer oet onze holen
van duuster en stooklucht
woar wie ons verscholen
Ons neuzen in de wind
mit nog wat touknepen ogen
zain ve t eerste veujoarswild
en span ve onze bogen
d Eerste jacht wil nog nich
winter muik ons stram en stief
Mor t dut ons nich veul
zunne gef ja waarmte aan t lief
In t gres leg ve ons dele
luustern ve noar t akkelaaienflòit
Mit verwondern zoeg ve alles op
t liekt of de wereld net bestaait
……………..
Hemmelt en schoren goa ve op weg
Waark wacht, tied wod zöcht
flitsen mit traain deur t landschop
haand op laptop bekiek ve t nije löcht
Hanne Wilzing
(3 april 2007)
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“Het Ruisende Woud”
Asmits mag ik geern strunen in olle leesboukjes zo as “Oogst”, “Op zonnige wegen”, “Dierenvreugd en leed” en ook “Het
Ruisende Woud”. Dij bloumlezens van
eertieds wazzen veur mie hail belangriek,
om reden je kwammen der deur in aanroaken mit n grode wereld vol machtege
verhoalen. En de verskes nam je dìn op
de koop tou.
In dail 8 van “Het Ruisende Woud”,
soamensteld deur Van der Klei en Ubink
mit prachtege ploatjes van Isings, 12e
druk

1949, kwam ik n Grunneger verske tegen
van T.Hagedoorn: “”Van n hoeske aan n
diek”, overnomen oet t Moandblad
”Groningen”, welke, dat staait der nait
bie. n Grunneger verske in n Hollands
leesboukje, k begon mie gewoon wat
grootsk te
vuilen….
En as zo’n boukje dìn “Het Ruisende
Woud” hait en het verske “Van n hoeske
aan n diek”…… k Goa wis en vast nog
ains wieder mit mien struunderij!
Jan Blaauw
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Theekouken.
Stilleghaid gaalmt mie ien muit, as k thoeskom. Ik kiek of er post en e-mail is. Din stap
ik ien auto. Zo rie k noar dörp tou, woar k
eerder taande ophoald heb. Heur leste rit
wol k bie wezen. Achter raauwauto aan ging
t noar stad tou. Groep belangstellenden is
nait groot meer as je 90 joar worden binnen.
Mor as je woorden van ale sprekers bie n
kanner leggen, krieg je n goud beeld van
heur leven. Schane dat ze zulf nait veul
meer wis. Dat zee ze tenminsent, dat alles
ien n grieze mist verswonnen was. Herik,
wat wer dat mensje vranterg en grammieterg dou bainen en oren minner werden.
Toch zag k nog wel ains n ondeugende
twinkel ien heur ogen om mensen heur
gezemel en gewemel. t Leste woord dut mie
denken aan n Grunneger dainst ien
Harkemoa’s zulfbaauwde kerkje woar gemainte oet volle borst zong van …Hai zigt
oet zien hemel/ons mit ons gewemel./Hai
het mensen deur. Wat meer eerbied wer t
nait minner van.
Even bie vraauw Bos aan om te zeggen dat
plechteghaid goud verlopen is. Kin ook nait
meer lopen. Begrip en waarmte bie dizze
buurvraauw van taande dut mie goud. Wie
vonnen t mooi dat bewoners van t verpleeghoes ien n kring ien hal zaten bie t òfschaaid.
Weer ien auto bedenk ik dat er gewoon bosschoppen doan worden mouten. Bie bakker
hoal ik brood, stoet en theekouken. Ien
kraant ston n stukje over n nijmoods dieet
woar theekouken aanprezen werden as:
lekker, licht verteerbaar, weinig calorieën.
Tegen bakkersvraauw zeg ik dat gemiddelde Grunneger wat genuanceerder ien zien
oordail is: beetje dreug, nait veul smoak aan
en wat kin mie dat schelen of k ter dik van
wor. Ze zegt dat heurent nog altied beder
binnen as wat er ien schappen van winkel
ligt.
As k verder rie, komt taande mie weer ien t
zin. Voak zee ze tegen veziede, dat ze weer
noar hoes tou goan mozzen. Mor leste keer
hiel ze mien hannen vaast en zee: hier blieven, nait votgoan.
k Draai t haim op bie schoonzuster. Zai hoalt wat te drinken. Der wordt aanbeld. Twij
potege kerels ien overaal stoan bie deur.

t Is om boiler te doun. Ze lopen mit noar
biekeuken. “Hier hangt e”, zegt schoonzuster.
“Hangt?”, vragt ain. “Wat aans”, zegt ze.
“Wie zollen hom mitnemen”, zegt aner.
“Doar hangt e ja”.
“Wie maggen hom allain mitnemen, nait lösmoaken”, zeggen kerels. Boiler is nog nooit
ontploft mor schoonzuster op dat moment
aal en haildaal as ze vroagen of ze hom der
zulf nait òfhoalen kin. Of n staarke buurman
zeggen ze der gaauw bie, as ze t onweer op
heur gezicht zain.
“Dij risico maggen wie wel lopen?” blast ze.
Dat ze t bedrief bellen mout, roupen ze bie t
votgoan. Dat dut ze. Mor nou mout er betoald worden. t Wichtje aan telefoon zegt
van 11 euro veur n haalf uur. Touvalleg is er
waarknemer ien de buurt dij komen kin.
Schoonzuster wist hom plek aan.
“Hai hangt ja haildaal ien t houkje”, zegt
man.
“Doar het joen bedrief hom zulf ienstalleerd”,
bit schoonzuster hom tou. Hai begunt. t
Duurt even veur t ding er òf is. t Nimt meer
tied as e docht. Of ze 22 euro òfreken wil.
Droaderij blift lös aan muur hangen.
Schoonzuster is aan kovvie tou. Ik pak theekouken te auto oet en vertel heur wat ik tegen bakkersvraauw zee. Gelukkeg kin ze
der om lachen. Wat n dag….
Siet Bootsman
Groningen, 18 juni 2007.
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Vekaansie !

As ik aan vekaansie denk, komt ter n hail
specioal, nait te beschrieven gevuil bie mie
boven.
Ik denk aan wiede veerten onder strakke
blaauwe luchten, aan koele meren, baargtoppen vol mit snij, blaauwe meren, gruine
bozzen en aan rust. Rust van binnen oet.
Lichoam en gaist kinnen weer bietanken,
zodat k ter weer tegen kin in dizze joagende
wereld.
Vrouger huifde je nait noar de noatuur te
zuiken. Ondaanks de laange waarkdoagen,
von je rust in de ainheid mit noatuur. Was
der nog tied. Tied veur mekoar, tied veur
rust en bezinnen.
En nou? Nou liekt t wel of je tied moaken
mouten. Tied veur rust. Tied veur vekaansie. Je mouten alles ofspreken.
En din? As t zover is? Din regent t jong katten, kin je de echte vekaantiestemmen nait
vinden of brekt pa zien bain.
Vekaansie, t is mor wat je der van verwachten. Waaklozen zellen aander gedachten
hebben dan nijsjoagers, dij, veur heur doagliekse boterham, d haile oardkloot oafraaizen, roezies in de wereld zo neudeg bie ons
bringen mouten, woar wie din ook weer roezie over moaken kinnen en haildal nait meer
waiten woar nog rust te vinden is. Zai zellen
wel t laifst rusteg thuusbliemen in heur wonen op de Vale Ouwe of t bungalootje aan
diek. Toch?
Mor hai het ja ook nog vraauw en kinder, dij
mouten hom al zo laank missen, zitten aaltied al thuus, willen der ook wel ais uut en
wat aans zain. Dat wordt gegarandeerd ook
oorlog en zeker; weg mit d’ rust.
Mien oompie hè, oom Jan, de belasteninspecteur, kin zien lol ook wel op as e op
vekaansie is. Hai zit aaltied uut te reken wat
zien Gastheer van zien dure Boetenlaands
Hotel aan belasten betoalen mout van zien
zoerverdainde sinten.

Joa en as je wat meer in de bule hebben,
kin je soms wel twij of drij keer mit vekaansie. En d’ aarbaider? De boerenknecht? Der
binnen nog zoveul minsen dij nait met vekaansie kinnen. Gounent binnen zaik of
hebben n gezinslid, pabbe of moeke te verzörgen. Dai minsen kinnen soms hailendal
nait vot.
Wie kriegen nou ja ook vekaansiegeld. Doar
mout je toch wel van op vekaansie? Mor,
t komt veur veul, veuraal grode gezinnen,
net op tied om d’ ain of d’ aander gat te
dichten in de finansiering of d’ overjoarege
waskemesien het zegd: “Dou t zulf mor”
t Is mor raor verdaild in wereld. Mor k zol ja
van dat specioale gevuil en van de rust ofroaken deur aal dij fiebeldekwinten.
Oom Gerrit het t goud bekeken. Dai zit
rusteg, lekker in t zunnechie veur zien tènde
of, as der somtied n kopern ploert uut n wolkenloze blaauwe lucht schient, gaait hai lekker in schaar zitten mit zien happie en drankie op tied. n Middagsloapie van n poar
uur…. Din het oom Gerrit vekaansie. Mor
zien vraauw, taande Truus, het kriebels in
kont. Dij zol t laifst mit dikke pude geld, n
luukse auto, laifst met sjefeur, niks om
haanden, langs ’s Heren wegen raaizen en
heur diverdoatie zuiken.
n Dagje hier, n dagje doar, leuke dingen
zain, nije minsen kinnen leren en, nait te
vergeten, overaal lekker eten en sloapen
woar ze din zulf gain waark van had het.
Mor ja, doar duurt ze din weer nait over fiemeln
Vekaansie. De Grode Larousse zegt en dij
ken t waiten, zeggen ze: Vakantie: tijd dat er
geen lessen worden gegeven. Ik vind dat
Grode Larousse t nait wait. Lessen vin je ja
overaal, ze worden in t leven aaltied geven,
as je ze mor zain willen.
En vrouger? In mien schoultied? Kinder kregen vrij om op t laand mit te helpen mit t binnenhoalen van dat wat met noeste aarbaid
en de zegen van boven, gruid was. Niks vekaansie, niks grode raaizen, niks rust. n
Zere nikkenakke, kapodde haanden van t
haarde waarken en doodmuide op bèrre,
zodat je, bie t eerste hoanegekraai weer
overènde kwamen.
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Gezelleg was t wel mor der mos wel aarbaid
worden. Tegenwoordeg nuimen ze dat
‘vakantiewerkers’ en kriegen ze der geld
veur. Woar ze din van op vekaansie goan,
n nije plof, n walkman of n computer veur
kopen. Doar mos je vrouger ais om kommen. Je huilpen gewoon mit, dailden mit in t
waarken in de vrije noatuur, eten, drinken en
t laif en leed. Gain schaar opzuiken of smiddoags n poar uur sloapen. Dat was der nait
bie.
Zo kin ik ook nog n amateur - geoloog dij
zuk in de vekaansie volledeg overgeft aan
zien ‘versloaven’ terwiel zien vraauw in
zunne ligt, zit hai in de grond te porren. En
de getraauwde verpleegster zel groag n
poar sinten verdainen as vekaansiezuster.
Ook de vekaansie Koamer moakt gebruuk
van minsen om dringende zoaken, in dizze
‘rustege,’ periode of te waarken.
Meneer Pietersen gaait noar Luik, veur n
vekaansiekurzes Fraanse toal. We doun
aan vekaansiespraaiden en der binnen vekaansieschoulen, alles gilt vekaansie, vekaansie, vekaansie!
Mien vekaansie kin je zain as n parafrase
op t laidje van Annie M. G. Schmidt; “Als
moeder jarig is, is ze nog niet jarig.”
Op de camping heb ik t sikkom nog drokker
as aans. Thuus zet ik de wasmesiene aan,
zet elektriek kovvie en heb ik de stofzoeger
bie d haand. In de teende dou ik de waske
en moak ik kovvie mit mien tien geboden, en
in ploats van de stofzoeger, mien knijen mit
stovver en motblik. En din is t ook nog de
bedoulen dat je rust vinden.
Wat de mins ook dut in de vekaansie, woar
e ook is, woar e de muide ledemoaten ook
dele legt, vekaansie staait en vaalt mit wat
je der zulf van mokken, of je de innerleke
rust wel vinnen kinnen. Want je nemen joezulf mit, overaal hin. Is t nait din? t Is joen
aigen tied dij je deurbringen doar woar je,
aal of nait, veur kozen hebben.
Wat vekaansie ook bie joe opropt, of je t beschrieven of vertellen op de menaaier van
Ede Stoal, Siemon Reker, de onvolprezen
Dickens of, de nait te evenoaren Godfried
Bomans, dat moakt nait uut. Elk dut t op
zien aigen menaaier

En ik? Ik heb ‘t in ale rust, op mien menaaier, verteld. Mor bie alles? k Wins joe n goie
en veuraal, n rustege vekaansie.
Jil Wildenga (Hillie Wildeveld)
Uut “De Toal van Mien Moeke” - 2007

(S)limmerick
Ain visboer op de Brink in Nörg
Staait veur zien rekloame börg
Doar zien aanbod is:
"Mörgen groates vis!"
Ligt zien lozeghaid hierin verbörgen:
Guster was vandoag nog mörgen
Gerrie Schaank
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Wènsteghaid
Woar hemel aan eerde
komt, wol k eefkes binhoes
kieken, hou t mit die gaait
waist doe mien noam nog?
wied bie mie vot
zo dicht bie
woar hemel d eerde
roakt, stiltjes kieken
doar heb k zat genog aan.
Anna de Vries- Maarhuis

OPKRIKKEN
n Dikke pluum veur Deputeerde Hans Gerritsen dij in het Dagblad van het Noorden
(21 juni 2007, zummer begunt staark op
streektoalgebied) zien gale spijt over t oetblieven van de “Europese status” veur t Nedersaksisch. Woarom wordt t Nedersaksisch
nait opkrikt, zodat der Europees geld beschikboar komt? Doar kinnen dij politiekers
ook nait genog op tamboeren, k heb t aal
voaker zegd. Doodmui wor je dervan, en
vergreld. Moaken dij Balkenende-huurlingen
100 doagen goie sier midden maank t gewone volk, mor eerlieks verstoán wat der leeft?
Dat doun ze nait en asmits denk ik dat ze
dat ook nait willen. Het Grunnegers, mor
ook het Drents, het Twents en het Achterhoeks hemmen n knovvel in de rogge van
neuden. Van Europa mag t, mor de kabbenetten tot nog tou binnen krekt zo grienderg
as Scrooge in zien slechtste doagen. Aalweg drutjen, omhakkeln, nait even steveg
deurpakken, dat gait je op den duur doch op

de zenen waarken. Nou mout stoatssikketoares Bijleveld weer bieproat worden en dat
zel ook wel weer van olden tot kolden duren.
Mor Hans Gerritsen let nait lös, hai gait der
op of. Streektoalen binnen “in”, n baarg volk,
wie ook, hebben doar n beste kloet
“identiteit” in zitten, of hoalen dat doaroet,
oet dij streektoal. Kiek mor noar aal dij
streeksoops met as bovenstebeste Finkers
zien “Van jonge leu en oale groond”. “Boven
wotter” zit der aan te kommen, de vaalse
schoamte verswindt. Aner kaante van medalje: maiste jongelu hemmen nait veul mit
streektoal, dij bescharreln heur zoaken en
zoakjes mit Engels of sms-toal en veur
schouleksoamen doun ze t hoogstneudege
aan ABN. Din stait de streektoal in schare of
op de tocht, liekt der van ons kulturele aarfgoud bie lutjenaan nait veul over te blieven.
Pervinzies doun wat ze kìnnen, mor vuilen
zok in steek loaten deur Den Hoag. Dat
mout doch aans kìnnen?
Kom op, lu! Moak dij ploug van Balkenende
dudelk dat der nou, loaten we zeggen veur t
ènne van zummer, promootsie kommen
mout veur t Nedersaksisch. Roadsleden kìnnen doarover binnen heur aigen gemainte
en binnen heur aigen pertij aan belle trekken. Pervinzioale Stoaten doun der nog wat
bie en loaten Hans Gerritsen nait as n mislukte Don Quichot aanklooien in t Hoagse
“Armageddon”. Schiere toak veur Hans Alders, ducht mie, veurdat e van t Grunneger
podium stapt: “upgrading” van de streektoal
(joa asmits mout je der n vrumd woord tegenaan smieten, al is t mor oet grammieterghaaid), kop der veur! Der op of, geef ze
mor apmoal n spaigelploat van Lianne
Abeln, loat ze Alex Vissering zien “Geluk is
nait te koop veur n appel en n aai” mor heuren! of e, willen dij bobo’s dat hailemoal
nait? Hemmen ze nou al zat mondege mìnsen dij zok van t ABN bedainen? Huiven
doar gain loze streektoalers bie? Gruit t ze
nou aal boven de kop? Loaten ze dat dìn
eerlieks zeggen dan kinnen we doar nog
wat over aggewaaiern. Aal dij mooiproaterij,
wat koop we doarveur. Kom kabbenet, loat
Hans Gerritsen nait laanger in dij woestijn
rondwoaren. Hoogste tied veur n hogere
stoatus! Europa, pak t knipke der alvast mor
bie!
M.Olle Bone

CRYPTOFILIPPINE IN T GRUNNEGS
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Vul de woorden in volgens d’omschrievens. Elke letter krigt n vast nummer.
Elk nummer staait veur dezelfde letter. Dat is om t d’eerste moal wat makkelker te moaken,
veur joe en veur mie. In n poar hokjes stoan twij nummers. Dat heb k doan omdat de
schriefwieze streekgebonden is.

Letter
Nummer

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Liekt n ton, mor is n lanteern. 2 Dubbel donker is haalf licht. 3 aal mor deur geliek.
4 Dij gek kin nait gewoon eten. 5 Zai is kold en de poes ook. 6 Zit op fietse, mor is aiglieks
n sjaauwer. 7 t Liekt wel of ik hom heur reren, dij knieperd. 8 Aanstellerij aal dat geaggewaaier mit handen en/of vouten. 9 Achter t heufd van t geklingel zit nog aine.
10 Familie ? n bloudzoeger is t. 11 Wèl mout der nou mit snieden, moeke of de vaarver ?
12 Zet aal vlaigend de zolen derin/onder. 13 Winschoot, t kwam nait goud mit dij stad.
14 Lasteg wichtje bie t koarten. 15 Is dat n lel, hest doar n mainen over ? 16 Even koken en
t vaalt sikkom oetmekoar. 17 Ik grien, k heb wènst. 18 Dij letter vuilt zok thoes in n schösstain. 19 Gain veren, dat heurt nait zo, kaalf 20 Dit is van mie zulf, doar bin k aan wìnd.
21 Boshardt was officier in t leger doarvan, dat is n veurdail. 22 Mit zo’n schier pak kinst wel
op stap goan. 23 Droag n brogge
Henk de Weerd

