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Slim körte verhoaltjes
Golden greune vingers
Wel zegend is mit golden greune vingers, kin nait morzo bie zien planten vot. Toch krieg ik mien plantenfluusteroar n dag of wat mit.
De Airbnb woar wie deelstrieken, liekt van zien zielsverwant. Iemen en
vlinders eten heur dik aan
nectar ien blommentoen, gewazzen ien moustoen ogen volriep.
Binnen bluit ook van alles. n Staark aroma komt mie ien muit, zo gaauw
as ik t hoes iengoa. Ik besnuvvel alle planten om te duden welke der zo
lekker rokt. Vanzulf is hai t dij bron opsnort: t binnen de geurstokjes ien t
votvruddelde voaske achter sanseveria.
Ingeborg Nienhuis

Preek veur ain
Buurvraauw wol noar kerk tou, nou keronoa-regels versoepeld wazzen.
Haar lezen dat ter kerkdainst was, mor nait mitkregen dat preek bloots
‘streamd’ wer. Op zundagmörn fietste zai noar kerk en laip kerk ien.
Doar ston domnee ien mikrefoon te proaten, mor n haandvol olderlingen was aal dat ter was aan volk. Dij keken vrumd op dat buurvraauw der zomor maank stapte. Buurvraauw schrok slim en wol
gaauw weer votgoan, mor domnee zee: ‘k Bin blied dat ter toch nog n
schoapke kommen is. Goa mor gaauw zitten, hur.’
Zo het buurvraauw, rood om kop van schoamte, preek biewoond.
Nane van der Molen

Haardbroodjes
'Gaaist nog even noar d'maart?' vragt moeke: 'k Mout nog eerappels
hebben en neem ook mor n pondje jong belegen mit. Enne ... van dbakker n ol wief en 6 kedetjes.'
Bram: 'Mag ik mee, opa? Ik krijg altijd rozijntjes bij de groenteboer!'
'Den gaaistoe mit … kinst mie geliek helpen puten te droagen!'
Op d'maart ropt n kennis: Moi, jongkerels!'
Bram zegt: 'Opa is al 85, hoor!'
Dou k betoalen wol bie de bakker, ston der ook n puutje haardbroodjes
…
'Dij haar ik toch nait besteld?'
'Opa, die heb ik daar neergezet! Ik heb ze al een hele tijd niet gehad.
Kreeg ze altijd van oma Froukje, maar die is ja overleden!'
'Den dou ze der mor bie,' zeg ik knipogend tegen de verkoopster!
t Binnen de klaaine dinkjes dij t doun, hè?
Klaas van Zonneveld
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Regenjaas
In t dörp was oetverkoop en k zag n regenjaas in t rek. Nait dat k ain neudeg was,
mor k was zat van
donkerblaauw en swaart. Dit was wel even wat aans: n lichte ondergrond en grille
strepen der dwaars overhìn. Toch mor even pazen. t Leek schier en paasde persies. Koop ging deur en thoes hing k hom aan kapstok. Goud veur t zicht.
'Hest mien nije jaas al zain?' zee k tegen Geert.
'Nee, of bedoulst dat zebra-ding?
Nou k wait t nait, mor k kin die in elks gevaal van vèrren aankommen zain.
Kunny Luchtenberg

Gadegeslagen
Pieter B. uut Almere ston veur rechtbaank veur stalken. Haar zien ex-vraauw bedraaigd mit domme apps. Vraauwelke rechter keek streng en aaiste waarkstraf.
Nou, waarken haar e gain zin aan. Man, man, en dat veur n tikje uutdailen. Tikje?
Hai haar ex sloagen en haile huus deursmeten. Eefkes verbiesterd, mainde
avvekoat. Ontourekensvatboar, ston in report van n forensisch gedragskundege.
'Oh, verward zeker,' smoalde rechter: 'Lavve gedou mout òfstraft worden. k Heb
wel n beschaarmde boan veur joe … in Veenhuzen.'
Rechtbaankverslaggeefster docht noa over n kop veur heur kraantebericht: Gadegeslagen.
Gerhard P.J. Jansema

Mosnaa?
t Skielert, t spiedpedelect, t segweet, t droont en t haiperloept akkuroat om en over
ons hen. As k mien fietske tegen wind in trap, ie-baikt snelvolk stoef om mie tou.
Gain bel, gain grout … zoef en vot. Kloagkribbeg hong ik vlaag doarom strieklings.
Buurvraauw laagde en zee dat dat niks helpt mit mien voandel. Woarom nait …?
Overaal haangt vlaag ja op de kop. Mien huusstee is zodound bedould as
subhublekoatsie veur anti-snelvolkdenkers! Dou ik in 1963 … Joa joa, opa, òfvlagd
op dien vélocipède, zeker. Nou waiten we t wel, moi!
Gerhard P.J. Jansema
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De woarhaid mag zegd worden
Ie kennen t gezegde: old worden is mooi, mor old wezen is minder! Ik wait doar inmiddels as 80-pluzzer
ook n beetje van …
Vandoage de dag heur je aal meer over honderdjoaregen en zulf ken ik ook n handjevol. Wat mie opvaalt, is dat de mainsten liggoamelk meschain aan t òftoakeln binnen, mor dat heur verstand voak nog
oareg schaarp is. En zai binnen nait op heur bekje valen!
Neem opoe Hillechien (102): zai mout overal bie holpen worden. Heur dag bestaait veulaal oet wachten
noa n druk op t bellechie. Wieder leest ze veul.
'Wat is der loos opoe?' vragt t zustertje bie binnenkomst.
'k Mout neudeg!'
'Den helpen wie joe toch even.'
Noa de boodschop de billen veegd en de boudel weer omhoog.
'Dou dat ais aans!' zegt opoe vranterg. 'Dat zit nait goud,' en wist op heur rogge.
'Mor opoe, dat zit wel goud heur. k Heb joe t hemd der goud bie instopt.'
Opoe nors: 'Wèl vuilt dat, doe of ik?'
En den opoe Ammie (106): bie t doun van spullechies nog n topper! Nait veul van heur tegenstanders
kinnen t van heur winnen. n Kop as n aalmenak! Noa twij joar corona is dat jammer genogt wel n beetje
minder worden, mor zai is nog laank nait monddood.
'k Zel mie even veurstellen: mien noam is … en ik kom joe even wassen.' t Vraauwtje was nog nait eerder bie heur: zogenoamd 'n nije', zeg mor.
Opoe nam heur op en heur gedachten mouten ongeveer as volgt west wezen: nog oareg jonk, as dat
mor goud komt! 'Den tou mor,' zee ze en ze mout docht hebben: k bin der zulf ja bie!
Onder does was nait meer meugelk, dus mor n bakke mit zaipwotter en mit n washandje. t Vraauwchie
bukt zok en wil begunnen.
Opoe schrikt dervan: 'Wat dust?'
'Ik goa joe ja wassen.'
'Dat begriep ik, mor ik heb ja ook n kop!'
Schienboar haar ze t begrepen: zai kwam omhoog en waste heur gezichte.
(woar gebeurd)
Klaas van Zonneveld
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(Schilderij: Gertjan Scholte-Albers, Oude Dijk, 2003)

Boven velden
Zweven wolken veurbie
Beneden glieden
Licht en schaduw mit
Wie binnen kosmonauten
Kriegen gain bain
Aan de grond
Van t leven
Of dij
Doaronder
Derachter
Derboven
Dernoast
Dut niks

Jan Sleumer

Drij honden en berevèl
(noar n foabel van Aesopus)
Drij honden lagen heur oet te rusten aan kaant van revier. Dou zagen zai doar opins midden ien revier
n berevèl drieven. Dij wollen zai groag te wotter oethoalen, omreden beer was dood en din was vèl ja
van heur. Dij konden zai mooi verkopen veur n bult sinten. Mor hou mozzen zai bie vèl kommen? Dat
wer n hail geprakkezaaier. Op t lèst namen honden besloet om wotter oet revier op te drinken en onder
drinken alvaast noar vèl tou te swimmen. Dat was van dij gevolgen dat honden heur aal swimmend al
tot ströt aan tou vol dronken haren en nog nait bie vèl wazzen. Zai haren zoveul wotter dronken dat zai
aal drij mit n dikke knal oet nkander ploft binnen.
Dwoas weden staait elkenain vrij, mor ie mouten t nait aal te gek moaken!
Nane van der Molen
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Hoanebieter en doeven
(noar n foabel van Aesopus)
Hoanebieter wol ook wel ais wat aans eten as kukens. Hai wol achter
doefkes heer, mor dat zat hom nait mit. Dij konden goud vlaigen en ontkwamen hom al gaauw.
Hoanebieter las op n dag wat ien kraant over haartkwoalen en dat brocht
hom op n idee. Hai raip tegen dovvers dij hai nait kriegen kon, dat zai geluk haren, omreden hai haar wat mit haart. Dij sprong hom aalgedureg n
moal over en hai zee dat hai t ter wel gaauw tou doun zol. ‘Doarom kin k
joe ook nait meer noazitten en te pakken kriegen en doar bovven ie mit.’
Hai ging wieder en raip: ’Nou haar k n schier plan bedocht. k Wil aiglieks n
vredesriek stichten doar gain daaier meer baang wezen huift veur aander
daaier. Ik wor doar din keunk van en ie worden mien vredesdoeven.’
Schane genog leufden dovvers hoanebieter en eer t joar om was haar
hoanebieter ale doeven vermoord en opvreten.
t Is dwoas om kammeroad te worden van n onoabele. Dij stöt joe aaltied ien t verdaarf.
Nane van der Molen

Wiendstil
Boven diek oet
n slaphangend zaail
komt nait veuroet
van der is gain wiend

geelbluiende bloumen ien sloot
weerkoatsen as gold ien wotter
raaitkroag ien slootswaal boegt
van toch zo mor n vloagje wiend

bie ol sluuske n stel oldjes
bekieken moois op heur gemak
dommee kuiern zai weer wieder
hebben hier gain last van wiend

op betonpad n poar fietsers
dij voaren mie aal proatend veurbie
vlaigen mit witte wolken mit
doar hoog ien lucht is wél wiend

deur vogeltjeslaand mit schoapen
slingert speuls loop van ol kenoal
laand ligt ter bie of t hier aaid al was
zo wrocht deur weer en wiend

hier beneden boven diek oet
n slaphangend zaail
komt nait veuroet
der is ja nog aaid gain wiend

boven gruinlaand daanzen vogels
drok aan loop mit aigen concert
heur meziek is hail goud te heuren
zo zunder begelaaidende wiend

Nane van der Molen
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Haarm en zien trompet
Mien zwoager Haarm Drent was al op tied bie d'meziek. Zien voar nam hom veur op
fietse mit noar t korps in Woagenbörgen. Haarm mos zien lutje hoorntje zulf vasthol
len, de tuba van voar hong aan t stuur. Dou ze van Boneschaans d'Hamrikkerweg
op rieden wollen, kwam d'boudel in knel en stoven zai liekoet, Dallengoa's graachte
in! Voar vergreld, mor noa schoon goud toch mor wieder.
Voar was boer en Haarm ging noa d'legere schoule noar d'ambachtsschoule in
Winschoot. Hai wol geern timmerman worden. Hai wos bienoa alles van NijDou e achttien was, kreeg e n oproup om zok te melden in Nijmegen. De lochtmacht
haar schienboar verlet om hom.Ondanks zien kennis van timmern en hoornbloazen,
was e aarg onzeker as t om vrumde zoaken ging. Dat was in t leger nait aans. Wat n
soldoat was en wat e doun mos, ston aal in n boukje. Van d'lu dij nij kwamen wuir
verwacht, dat ze dat boukje noa vattien doage oet kop konden. En doar zat e mit n
groot perbleem! Elke oavend op zien koamer dee e zien gloepense best om de bou
del tussen d'oren te kriegen mor hou of e ook ploeterde, hai kreeg t der nait in.
Zwaiten dokter, emmers vol!
Dou zien meerdere langskwam en vroug, wat der aan t haandje was, zee e: 'Dat kin
ik nait! En al lees k t ook doezend moal, den lukt t nog nait!'
'Wat kun je dan wel?'
'Timmern en hoornbloazen.'
'Nou, dan kun je toch wat! Ik zal kijken of ik daarin wat voor je kan vinden.' En vot was e.
Haarm bleef in spanning achter, mor was blied dat e zien verhoal kwiet was.
n Poar doage loater komt de man weer langs. 'Wat voor instrument speel je?'
'Trompet!' zee Haarm mit n grode grijns op zien gezichte.
'Dan denk ik, dat ik wel wat voor je heb. Maandag moet je je melden bij …' (en hai nuimde n noam).
Zel wel aine wezen, dij n schuurtje bie t hoes hebben mout, was Haarm zien gedachte.
De man achter t bero bleek aine te wezen van de Koninklijke Luchtmacht Kapel en dij vroug hom n stokje veur te speulen.
Haarm, stutternd: 'Dat kan miet, k heb mijn trompet niet bij me. k Wait nait of dat wel kin … oh, sorry: ik
weet niet of dat kan. Het mondstukje moet wel passen hè?'
Ook dat was gain probleem. Dij wazzen der in soorten. Hai speulde de man n stokje veur en dij wuir aal
enthousiaster. 'Kerel, geweldig! Je bent aangenomen!'
Vanòf dat moment mos e weeklieks repeteren mit t korps en as e thoes kwam, stroalde hai t oet. En mor
kwedeln en vertellen hou of hai t wel trovven haar.
Twij moal het e in Delft mitdoan aan de Taptoe. n Belevenis!
n Joar of wat leden vertelde hai mie, dat e toch wel n beetje stom west was: 'Dou k dainst oet ging hebben zai mie aanboden beroeps te worden bie t korps. Haar k achternoa doun mouten. Mor dou wol k
nait zo wied van hoes!'
Hou roar … of mooi … kin t lopen?
Klaas van Zonneveld
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Dat der n stem is
t Mooiste wastoe veur mie doun kist, jong,
Is dastoe n mement de tied nemst
Om te heuren wat ik te zeggen heb.
Dat is ja nait zo stoer,
Mor veur veul minsen
Nog stoer genog, heb ik maarkt.
Heuren kin ja elkenain,
Teminnen as zien oren t goud doun.
Mor luustern, dat is net even wat aans:
Nait allenneg de tied nemen,
Mor ook welwillend wezen
Om doadwerkelk te luustern,
Noar wat ik die te zeggen heb.
Ik twievel voak aan miezulf,
Wait nait recht zeker of ik wel echt bestoa,
Mor astoe nou noar mie luustern wilst,
Den letst doe mie maarken dat ik n stem heb
Dij t weerd is om verstoan te worden –
Dat der n stem is,
Dat ik bestoa.

Bert Weggemans

Lutje meziekstok veur kobben-haarmenie
Swaarte kopkes doeken
zulverwit ien blaauwgries,
ritme van zoveule snidders.
Wotterdruppen vlug
over vleugeltjes en rug,
onder lös aanmoudegend geroup.
Applaus!

Nelleke van Vliet
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Ien Gent

Ien Gent kommen wie mit ons drijen te Sint-Jorishof oet en lopen op Belfort aan. n Plougje Latinisten
staait om stadsgids tou. Ze stukt t verhoal oet van t reliëf aan t gebaauwke dat tegen Belfort en Lakenhal aanleunt. t Is coronatied. Elkenain staait netjes binnen zien krietkring.

Gids Sigismunda oogt as n Catrina, zo’n Mexikoanze heks op de Dia de los Muertos. Ze het n speldje
op heur revers mit n vlammende Q.
Wie lustern mit: ‘Doames en heren, t reliëf, dat ge hierboven ziet, verwiest noar n woare Gentse legende.’
Dat klopt nait. t Reliëf dudt op n Roméínse sage!
Sigismunda gaait deur: ‘Over de ronde welving doar ol Mammelokker aan zoegt – ‘mamme’ is borst,
‘lokken’ is zoegen’ – wordt dit verteld: ‘Cimon haar zien oerolle
voader begroaven tegen wil van stadsmagistroat ien. Doarom
wer Cimon ien t gevang mit zien vout aan ket legd en tot de
hongerdood veroordaild. Cimons dochter Pero zocht hom
doagelks op. Vol meelie legde ze hom aan tit en heur voudzoame moudermelk gaf heur pa nije levenskracht.
Omdat e mor nait doodging, rezelvaaierden de cipiers Pero ien
de smiezen te hollen. Ain cipier vertelde t gebeuren aan rechters dij t deurvertelden aan stadsmagistroat. Man kreeg n dikke
kloet veur haals. Doalek lait e Cimon vrij. En veur de rest van
zien leven mog Cimon op kosten van de stoat leven.’
Ain van Latinisten vragt: ‘Wat is joen opinio over Pero?’
Sigismunda, wat oet de hoogte: ‘Filia certa in re incerta cernitur.’
Aander Latinist stekt zien vinger op: ‘Dat is n oetsproak Romeinse schriever Cicero: "n Woare dochter
toont heur ien onwizze tieden.''
Weer n aander Latinist vragt: ‘En dij stadsmagistroat, wat is joen opinio over hom?’
De QAnon-gids twievelt gain sekonde: ‘Amai, ge mout toch affirmeren dat mit dizze stadsmagistroat n
wieze laaider as n katoel mit gespraaide vleugels neerkommen waas! n Staarke laaider, dij zó noatuurlek mit zien macht en gezag omgoan kin, doar kinnen wie allain mor van dreumen dat zukkent ien ons
tied weerom kommen!’
Mien vrundin prummelt: ‘Heer en gain ènd! Wie kinnen beter mor n dikke pot Mammelokker bier pakken!’
Ien kroug klinkt meziek van Fanfare van Honger en Dörst.
Jan Sleumer
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Zwakbegoafd
As ze in traain zit
kieken minsen
en steuten mekoar aan.
As ze in n eetgelegenhaid eet
kieken minsen
en nemen aansteut.
As ze proat
proat ze tegen zokzulf
omreden minsen lagen allain mor.
As zai laagt
is ze echt gelukkeg.
Gelukkeg laagt ze veul.

Zol aine t waiten?
d'Eerste woorden
dij k vanmörgen
onder ogen krieg
bie n ekstroa staark
bakkie kovvie binnen:
onneudeg bloudvergaiten
ik schraab mien hazzens
om wat betaikent:
noodzoakelk bloudvergaiten
zol aine t waiten?

Laifdesspel onder steernpracht
Vanoavend heurst d'raaitzanger nait.
n Zangeres zingt heur hoogste laid
van laifde in t windstille raait
as d'moane langsoam ondergaait.
Henk Puister
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Woar kom k vot?
mien keyboard komt van aander kaant
mien teuverdeus ook oet n aander laand
mien allozie oet Zwitserlaand
mien nijs komt oet n Grunneger kraant
mien laiverd komt wel van dizze kaant
mor ja, k kom oet Grunnen heer
mien toalproat heur k op stroat keer op keer
mien denk, mien dreum komt aal mor weer
mien verhoal, mien gedicht woarin k schrief
mien kovver staait nait kloar, te loat, k blief
k zel joe ais wat oetstukken: gain 2.8 krigt mie hier vot
gainain zel t lukken, Grunnen is mien laive lot
meschain nait zo schier, mor k blief mit baaide vouten
stoan in dij vedde, blaauwe kloeten klaai.
doarom, doarom blief k hier tot …
Anna de Vries– Maarhuis

Oabel Janco Vlieringa, n dichter
n Moand leden is dichter Oabel Janco Vlieringa te tied oetkommen. Oabel, k zel hom bie zien veurnoam nuimen, bleef zien haile levent onbekìnd. t Is ook ondudelk hou old dat dizze dichter worren is.
Zien dichterschop begunde ien joaren zeuventeg. Hai haar ien dij tied wat van n hippie. Oabel woonde op n zollerkoamerke op boerenploats van zien ollen. Doar boven op t koamerke schreef hai voak
zien gedichten. Volgende gedicht is doar n veurbeeld van:
k Zit hier veur t roam te kieken
of k heur zain kin, laive Mieke.
Mor t binnen hier apmoal bomen.
k Heur zaacht melk stromen.
Emmer is hoast vol, moi kou!
Mieke, woar blifs doe nou?
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Dij Mieke, doar dichter t over het, dat was n jonge kraandeloopster dij bie Vlieringa kraant brocht. Oabel
bleef zien haile levent op boerenploats wonen. Hai was aaltied ien hoes of op t laand. Oabel zaag der
nog aaltied oet as n hippie, mor dat was zien boetenkaant. Oabel kwam naarms, nait ien kroug of woar
din ook. Ook haar dizze dichter gain kammeroaden. Dat hai op n hippie leek, dat kwam allinneg deurdat
hai laank hoar en n boardje haar. Mor n eerliekse hippie dat was hai nait. Hai schreef:
Mien hoar haangt mie op schollers.
Mien boardje knip k wekelks bie.
k Kin die nait en wel kint mie.
Mor doe en ik worren aalgedureg oller.
Oabel Janco Vlieringa het nooit n gedicht ien n boukje, kraant of tiedschrift had. Zien pa wol wel n poar
gedichten van zien zeun opsturen, mor woar noar tou? Dat wizzen zai baaident nait. Op n daag het pa
Vlieringa n stoapeltje gedichten aan dij kraandeloopster Mieke mitgeven. Hai mainde dat Mieke dij gedichten wel aan redaksie van kraant geven zol. Mor dou k joaren loader t hier mit dijzulde Mieke over
haar, heurde k hou of dat t òflopen was. Mieke haar vellen mit gedichten ien sloot smeten. Mieke zee: ‘t
Pampier zaag der wat soeterg oet. Wat mos k der mit? k Wis niks van n kraant mit n redaksie. k Mos
ìnkeld mor mit kraanten lopen.’
Hier n stukje oet n gedicht over Mieke:
Mien pa leest kraant, k zaag Mieke.
Zo as de zee beukt tegen hoge dieken
zo bonst mien haart om Mieke.
Och, kon k heur mor n zetje aankieken.
Dichter Oabel Janco Vlieringa woonde nait wied van t Grunneger Wad òf en midden ien t laand. Dou k n
moal n lekke fietsbaand haar, bin k bie dichter aan west. Hemmen wie dij baand lapt. Ook lait Oabel mie
n poar gedichten lezen. Van dij daag òf aan heb k voaker mit hom proat en ook mit n bruier en zuster
van hom. Oabel wis dat hai n onbekìnde dichter was en dat blieven zol. Doar haar hai vree mit. t Volgende gedicht van hom gaait ook over dit onnerwaarp:
Bin k meer as mien knien?
Nee, wort gain gedicht van mie lezen.
En dut zukswat mie ook pien?
Nee, dat kin mie niks verschelen.
Wie kwammen op wereld
knien en ik, aarm en noakend.
Wie binnen deur t levent verrepeld,
mor deur welvoart vlaaisdroagend!
Oabel Janco Vlieringa het zien haile levent laank n ainspaanjer west. Mor Oabel haar n schier levent.
Dat hai t over verrepeld het, dat is verboazend. Het hai misschain n bult verdrait had dat hai Mieke nait
kregen het?
Mor kieken wie wieder noar t ìn van t zulde gedicht, din moakt dichter doar ales weer goud! Hai is monter en blied. En zo willen wie dat geern zain! Gezoes en verdrait dat is ter aal genogt ien wereld.
Eldert Ameling
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t Gele toaveltje
t Gele toaveltje ston aaid bie Grootmoe in keuken. Noast t aanrecht mit n gedientje deronder. Bovenop
ston t petreuliestel, doar ze heur droadjesvlaais urenlaank suddern lait. Net as heur rode stainpeerkes
in paan en dat rook din zo lekker as je keuken in kwamen. Der lag n geroet swilkje overhìn tegen t graimen, mit genog roemte dernoast veur n slaif, etensstamper of aander keukenraif. Onder t toaveltje
stonden pannen opstoapeld veur heur hoesholden mit drij dikke jongen.
Grootmoe ging noar t bejoardenhoes en gainain van kinder, dij t toaveltje hebben wol. Veur zeuns was t
doudestieds belangriek, wat der op toavel kwam en nait hou moeke dat dee in heur te krap keukentje.
As t eten mor op tied kloar was.
Ik vroug aan mien pa, woar t toaveltje bleven was.
'Oh, dij staait kloar veur rommelmaart in t dörp, aankomend zummer.'
Doar schrok ik van, zo'n old toaveltje mit zoveul herinnerns heurde doar nait. 'Ik wil hom stommegeern
hebben,' zee k.
'Wat wilstoe der din mit? Zit ja hoast gain vaarf meer op.'
'Veur as k domt op miezulf wonen goa, in Stad op koamers. Kin k der mooi mien ainpitter op zetten as k
gaauw-gaauw mout. k Zuik der wel n stee veur.' En zo gebeurde t ook.
Wat heb k der voak n aaike op bakken of n blik nasi op waarm moakt. En nait te vergeten t keesfondu
mit vriendinnen bie n glaske widde wien. t Toaveltje dee din gezellig mit.
Ik ging verhoezen en traauwen. 'Wat wilstoe mit dat gammele toaveltje?' vroug mien toukomstege man.
'Zit hoast gain vaarf meer op en geel is ja haildaal dien kleur nait.'
'Mor dizze zaachtgele kleur is wel mooi en lekker olderwets. Boetendes was e van mien grootmoe en k
heb der al wel n stee veur. Hai komt in gaang bie trap te stoan. Kin k der om kerstdoagen en mit Poaske mien pronkprullen op zetten. Ook makkelk veur sleudels en post. Loater liggen vervaast ons leesbrillen en geheurapperoaten veur de greep. Dit toaveltje heurt gewoon bie mie.'
Hai het nou n doalders stee en staait te pronken in gaang. Mor nait mismoakt deur sleudels of aandere
rommel, mor 'milieubewust'. t Glaas gaait noar glaasbak en pepieren taas baargt t ol pepier op, dat ainmoal in moand ophoald wordt. En dij widde plastieken bekertjes? Dij gooi k wel vot. Mien moeke zol ze
nog n moal òfwazzen om weer te gebruken. k Kin der meschain nog wel n laampekap veur klaaindochter van moaken. Joa, wereld is hail aans worden en wie binnen mit veraanderd. Allain t olle toaveltje is
zokzulf bleven en zo is t goud.
As klaaindochter domt op koamers gaait, het ze al vroagd of ze hom mitnemen mag. Zai zel nait veul
koken, ze is meer van terraskes en van eten òfhoalen. En wat ze der aalmoal opzet? Ze zel der in elks
gevaal vol laifde veur zörgen en t gele toaveltje blift in femilie. Gelukkeg!
Kunny Luchtenberg
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Bie Lenie thoes
Lenie woonde ien Gelkingestroat. Dat was nait wied van Grunneger Muzeum. Over Singel noar
Herestroat. Dou was t nog n lutje ende lopen. Heur woonderij lag op twijde verdaipen boven n winkel.
Om der te komen, mos der n laange en din n draaitrap beklommen worren. Dat wazzen hail wat treden.
'Doe hest netuurlek honger as n peerd?' vroug Lenie.
“Dat gaait wel,' antwoordde Hinderk, 'wat heste te eten?'
'Pasta mit greunte ien temoatenstip,' zee Lenie.
'Wel lekker, moar heste der wat seloade bie,' wol Hinderk waiten.
Doar kon Lenie ok veur zörgen.
Hinderk holp Lenie mit toavel kloarmoaken. Dou zai doaraan zaten, wer der meer kwebbeld as eten.
Lenie was nijschiereg noar kerk ien dörp. Hinderk begon der moar over te vertellen: 'Kerk hait Johanneskerk. Nou dinkste meschain, dat kerk nuimd is noar Johannes de Deuper of noar dij leerling van
Jaizes. Gain niks of gain naks is minner woar. Baauwmeester van middelaiwse kerk haitte Johannes.
Hai haar al hail veul kerken baauwd. Vraizenkerken werren dizzent nuimd, omreden dat zai ien
Vraislaand lagen. Grunnen was vrouger ien middelaiwen Vrais. Stukken van Duutslaand ok. Hai wer zo
vernuimd, dat der ien dörp ok n kerk baauwen mos.
Pestoor van dörp was n schaarpslieper. Dizzent en
baauwmeester kregen dikke hikhakkerij mit nkander.
Woarover? Wèl zel dat nou nog zeggen kinnen. Op n
mörn lag baauwmeester bie n stoapel bakstainen nait
wied van kerk. Hai leefde nait meer. Pestoor waskede
handen ien onschuld. Aanders lu van dörp dochden doar nait zo over. Pestoor was nait haalfwies. Hai stelde
veur kerk noar Johannes te nuimen. Dat is tot vandoag
tou zo bleven. Op dij plek woar Johannes legen haar,
gruide wat loater n hail biezunnere boom. Lu vertellen,
dat dizze boom, dij der nou staait, boom oet middelaiwen is.
t Biezunnere aan boom is, dat as n minsk doar God
smeekt veur n genezen, dat dit heergoan kin. As wie dat
veur n aander minsk doun, din gaait dat ok op. Noa Refermoatie is dat immer en aaltied zo bleven. Douste zo
zaik warst, heb k doar voak veur die beden. En kiek,
doe bist hailendaal genezen.'
'Nuvere proatjes, moar k geleuf dat nooit nait,' onnerbrak Lenie Hinderk, 'oetendelk heb k mit veul hulp
van die en Geert t zulf doan.'
'Beschaaiden biste ja nait,' zee Hinderk, 'doe geleufst moar watste geleuven wilst. k Wait hou dat ales
heergoan is. God smeken en spiekern, aste dat dust, din blifste gezond. k Nuig die, om ains tuzzen
Geert en mie n kerkdainst bie te wonen. Noa dij dainst kinnen wie soam dij plek, woar dij Johannes legen het, bezuiken.'
Dat von Lenie oet de bocht.
'Woarom biste köster worren?' wol Lenie waiten.
'Dat is makkelk zegd,' antwoordde Hinderk, 'dat boantje heb k aarfd van mien pabbe. Ien ons geslacht
bin k al twoalfde persoon, dij dit waark dut.'
“Zo, zo, zo …' raip Lenie verboasd oet, “doe hest joa gain kiener. Wel mout t noa die doun?
“Dat is gain perbleem. k Bin oller as Geert en zel wel eer as hom dizze wereld verloaten hebben. Hai
zel din mien opvolger worren. Noa hom is der wizze en woarachteg n aander ien mien femilie, dij dat
waark doun kin. Begriepste?'
Lenie begreep t.
Zo zaten baaident laange over ales te proaten en kregen nait mit, dat t loat worren was. Hinderk zag op
zien klokje en wis votdoadelk, dat der leste traain nooit nait meer hoalen zol. Hai keek Lenie aan en
vertelde heur dat.
'Dat is nait aarg,' zee zai, 'doe kinst ien mien twijpersoonsgastenbèrre sloapen. k Heb voak genog be-
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zuik.'
Dat von Hinderk goud en vroug: 'Heste nog n taandenbozzel veur mie?'
Lenie haar der aine over en zee: 'Kinste mit noar hoes nemen.'
Hinderk poetste tandenkoezen en winste Lenie n goie naacht tou. Dou der ien bèrre lag, was der zo
vot.
Lenie was nog n tiedje ien woonkoamer aan t opreddern. Dou zai ien bèrre lag, kon zai nooit nait ien
sloap vallen. Van ales ging deur heur kop. Midden ien naacht mos zai noar t hoeske. Doarnoa dee zai,
hail nijschiereg as zai was, deur van gastenkoamer open en keek noar bèrre. Doar lag Hinderk ien n
daipe sloap verzonken. Lenie druddelde nait laanke en kroop bie Hinderk onner dekens. Dizzent slaip
rusteg deur.
Hinderk wer smörnsvro langzoam wakker. Ien begun maarkte der nait, dat der n persoon noast hom
lag. Noa n tiedje wis der, dat t Geert nait was. Moar wel din? Hai trok dekens wat vot en zag, dat Lenie
der lag.
Deksels, dochde der, wat is hier heergoan?
Onnertuzzen was Lenie ok wakker worren.
Hinderk vroug: 'Woarom ligste bie mie ien bèrre?'
'Mien behuifte was groot om dat te doun. k Kon nooit nait ien sloap vallen, mos nog noar t hoeske. k
Was zo nijschiereg noar die en bin din bie die ien bèrre kropen. k Vil votdoadelk ien sloap,' vertelde
Lenie.
't Is eerste moal ien mien leven, dat k dit mit n vraauw beleefd heb,' zee Hinderk.
'Zeg Hinderk, kinnen wie nait wat tegen nkander aankroepen?' vroug Lenie.
'Dat zig k nait zitten,' antwoordde Hinderk.
'Woarom nait,' wol Lenie waiten, 'k hol zo veul van die. Zo aste waist, wil k wel n kiend van die.'
'Dat kinste hailendaal vergeten. Doe waist dat k nait op vraauwlu vaal,' heurde Lenie van Hinderk.
'Wilste din nait zoaddonor veur mie worren? Dat kiend zol din ien toukomst köster van kerk worren kinnen,' drong Lenie nog wat aan.
Dat zag Hinderk ok nait zitten.
t Wer stil ien bèrre. Baaident kruiden der nog wat ien om. Hinderk ston as eerste op. Dou der hom
aanklaidde, keek Lenie noar hom en dochde: veur zien leeftied zigt Hinderk der nuver oet.
Dou Lenie opstoan was, wer der ien keuken wat theedronken, eten en proat. Der wer òfsproken, dat
Lenie over twij weken weer bie Hinderk ien waarkploats kommen zol. Din kon zai weer spiekern.
Veurdat Hinderk vertrok, keken zai nkander aan. Heur ogen glinsterden en heur genegenhaid veur
nkander sprak deroet. Lenie keek vanòf t balkon Hinderk noa. Zai bleef doar mit ogen tou nog laanke
stoan. Hinderk wol moar nait oet heur kop verswienen.
Folkert Sierts
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Hond
‘Woarom lopst zo maal?' vruig Ebel.
Ik motterde wat en gromde wat deur n mondhouk.
‘Dien linkerbain is toch nait versleten, wel?
‘Nee, dokter Ebel. Dij nait. En t is nait mien bain. t Is mien knij. Mor ik bin beten.’
Ebel bukte en bekeek mien knij. 'Hm, dat is vast nait van n nefie kommen. Dien haile boksempiep is
aan flarden.'
Wie gingen elk op zo'n grode stain zitten, dij veur de show overaal hinter en twinter op t stuk stroat lagen.
‘Ik luip veurbie, woardat Marietje woont. Waist wel, achter op t Swaarde Loantje. Komt mie doar in ainen zo'n hond aanvlaigen. n Bult lewaai, nait normoal! Ik pebaaier gewoon deur te lopen, omreden dat
ik gewoon op stroat loop en in ainen: hap, doar haar e mie beet!’
Ebel bukte en bekeek boksempiep nog ais vanoet n aander houk. ‘Dien halve boksem is noar de bliksem. n Schiere toeskomst, jong.’ Hai schudde wat mit zien kop en ging der weer bie stoan. ‘Hest ook
bloud?’
Ik nikkopte en ging wat verzitten. Stain dee mie zeer aan t gat. Ebel keek mie stoef aan. ‘Joa, ik heb
ook bloud. Sikkom zesenhaalf liter. Doe den?’
‘Ach man, zo bedoul ik dat nait. Dij hond het die beten. Hest ook goaten in dien bain, woar bloud oetkomt?’
Ik begon mien boksempiep op te strupen en zag twij blouderge steetjes. Ebel keek mie verschrikt aan.
Hai keek nog ais goud noar mien bain. ‘Dat rötding het die goud in dien kuut beten. Doar most mit noar
dokter. Doar kinst nog wel slim zaik van worden. Hou hait dat ook nog mor weer? Ze hebben dij honden
ook nait onder controle meer. En hest dat aal zain? Der lopt hier aalgeregeld n vraauw deur stroat mit n
soort van kinderwoagen. Ik zel die vertellen. Doar ligt gain kind in. Nee man. Dat is veur n hond. Zai
lopt mit n hond in n kinderwoagen.’
Ik haar t laive mins nog nait zain. En ik wol nait noar dokter. Ik wol aigenlieks hailendal niks.
‘Tetanus, dat is t en nou most n injectie?’ ruip Ebel. Bie kapper veur deur keken lu aal om. Wat wil zo'n
roupsteern wel nait, dochten ze vervast.
Ik schudkopte wat. Ik wol nait noar doker. Ik wol gain injectie. Wat ook aalmoal n gedou.
‘En van wel is dat mormel den? Dij mout die op zien minst n nije boksem vergouden. Dij mout betoalen.’
‘Marietje,’ fluusterde ik.
‘Wat nou Marietje, dij doar … en dij mit Jannes is? Marietje, dij achter ons zat bie meester Fokkens? Dij
Marietje? Doar wast doe stoapelgek op. Dij mit dij blaauwe ogen. En ze wol die nait. Nee, ze haar laiver
dij Jannes! Nou, dat wis ik wel. Dij kon nou mooi betoalen. Hup in t ìnd, Stapper. Most noar dokter veur
n spuit en der maank bie Marietje veur n nije boksem.!’
Ik schudkopte wat. ‘Ik heb aal mit heur proat, votdoalek dou dij hond mie grepen haar. Ik loat t der bie.
Ik dou niks. Gain dokter, gain vergouden veur n boksem.'
Ebel keek mie aan en prommelde nog wat. ‘Wat nou?!’
‘Ach man. Ik keek heur aan en man ze het nog aal van dij prachtige blaauwe ogen. Noa aal dij joaren.’
‘En …?’
‘Dou vuil ik stil en dou docht ik: ach loat ook mor. Zukse blaauwe ogen.’
‘Doe … doe bist n slaif!’
Jan Huttinga
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Ludolfs aarvenis
Ludolf luip waarkloos deur pervinzie Grunnen. Hai was geboren in
Norden, Duutslaand en te vondeling legd in pervinzie Grunnen.
Mit n braifke derbie: Ik hait Ludolf. Jong was wat tiepelzinneg, mor
haandeg mit holtsniewaark. Hai wol geern kerkörganist worden,
mor zien pleegollu, femilie Stroevkes, konnen dat nait berappen.
Hai papte din mor aan mit n domneesdochter in Garrelsweer, wel
wait wat t brocht. Gain laifde in els gevaal. Zien moag wer opstaandeg as e heur aankeek. Domnee luit hom kerk zain. Jong
loerde noar t örgel en zee: 'Welkse oeckel het dat biemekoar
jast?' Dat snee gain holt, mor t instermint was zekerwoar nait zuver van toon, krekt as Domnee. Dij snakte zwoar in mineur dat n
Schnitgerörgel was. Was nait zo, mor d'örgelpiepen wazzen aan t
daansen. Ludolf haar ook niks mit schnitzelörgels, zee e … dus
òfraaizen. Gain scharrels meer in Garrelsweer.
De jonge Stroevkes belaandde in Niebert. Bie de kerk trof hai köster bie t heegknippen. Dij teutte over kerkörgels.
n Vraauw ruip: 'Theedrinken, pa.'
Köster keek Ludolf aan: 'Mien dochter. Hest zin aan n kopke thee?'
Ludolf hapte tou: n kösterdochter, wel wait … Dou e heur in keuken zaag, heurde hai stemmen in zien
kop. Hai vloog stroat op mit woorden in C haile grode terts dij nait haalf bie apostels pazen. Zien lompe
menaaier van zeggen was gain ouverture noar n groots muzikoale loopboan.
End decembermoand heurde hai bie Zandbaarg t Angelus kleppen. Mor Pastoor haar hom enkeld hormonoal in de kieker. Van pleegollen haar jong mitkregen dat je ronduut zeggen mouten wat of je denken. Bot of nait, zai nuimden dat ‘eerlek’. En doar achteraan: ‘Ze maggen de woarhaid wel heuren.'
Stoer … en dus, as jong van dizze tied, klonk zien ‘preek’ tegen verbiesterde meneer pestoor as n hail
eerleke raprequiem. Ludolf bevoelde doarmit alle vrome vruchten van de kerstboom …
Din mor noar Stad. Bie de Der Aa-kerk luip wat volk in laange tabberds. Lu van n cantorij, wer hom verteld. Hai kende t woord nait … kantoren? Van n Konditorei? Mis, dizze lu zongen koralen van Sweelinck, Da Palestrina en stukken van n zekere Bach. Bach? Ludolf kende man nait en ruip: 'Hier paast
Joris uut Zuudloaren mit zien örgel, dij is van n goie schnit …' Concertmeester was nait bliede. Man
hees zien pij op en schopte dizzonant over de Brugstroat. Torenklokken in haile stad begunden uut aigen bewegen ontstemde klanken over stad te baaiern. Ludolf zien eerlekhaid lag weer ais aan barrels.
Dou trof e n gemainteambtenoares … hm … in Maiden. Vraauw heurde zien verhoal aan, docht noa en
keek in t archief van Norden. Noa n week zee ze: 'Kompelmint, dien noam is Rudolph Garrels.'
'Hou komst doar nou bie?' vruig e heur.
Zai zee dat e noar n verre veuropa nuimd was. Zien aigen verwekker was 20 joar leden noar hom op
zuik west. Man was kerkörganist, mor deur draank schoemde zien toukomst onder körken. Hai haar op
zien zuiktocht verteld over n verre veuropa dij Rudolph Garrels haitte.
Ludolf wos nait wat e heurde en docht: nee, toch nait weerom noar Garrelsweer?
Ambtenoares gaf hom hints en zee: 'In kerk van Maassluis staait nog n örgel dij dien opa baauwd het.
Uut archief bleek dat d'eerste Rudolph van de viefde generoatsie t instermint aarven zol. Dat bist doe.
Domiesdochter doar kin die meer vertellen.'
Ludolf alias Rudolph begunde te zwaiten. 'Domiesdochter?'
Ambtenoares laagde: 'Dat bin ik touvaleg … Gaaist mit noar Maassluis?'
Maassluis …? De vondeling van dou wer inains n zendeling mit zien aander aarvenis: eerlekhaid …

Gerhard P. J. Jansema
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Underzuiken
In vrougte loop ik mien rondje. Man mit lutje hondje komt mie in de
muide. Hondje komt mit zien nadde snoede aan mien blode bainen
roeken.
‘Vin je t nich slim?’ vragt man.
‘Nee’ zeg ik ‘wie underzuiken nander deur te groeten en te proten en
hai underzöcht deur te roeken. Mot zien beloop hebben.’
Man strikt mit punt van schou wrievend over stroade. Doar liggen under ekkelbomen n haarde puntege soort bolsters. Bie zetten mit n ekkel der in.
Ik haar dingen al eerder liggen zain en n poar doage leden oetzöcht
wat t was. Ik pak ter aine op en zeg: ‘Zoveul heb ik der nog nooit
zain’.
‘Wat binnen t veur dingen?’ vragt man.
’t Binnen galappels. Van knoppergalwespen,’ zeg ik en leg man mit
mien vrizze kennis van internet hoarfien oet hou zo’n galwespe dat
veur nander bokst.
Man dinkt vanzulf dat e mit n geleerde bioloog te moaken het en stelt
aaldeur stoerdere vroagen. Nou mout ik oppazen dat ik nich deur t ies
zak.
‘Hou komt t daaiertje deroet?’ vragt man. Gelukkeg kìn k net op tied n
goatje aanwiezen. En wat overmoudeg deur t aandachtege geheur
leg ik as tougift mit mien Wikipedia-kennis ook nog oet dat t woord
‘knopper’ nich mit n knobbe van doun het, mor verband holdt mit n
Duuts vilten petje. Man was vanzulf swoar under de indruk van zoveul
waitenschop.
‘k Heb n bulde leerd, ja, op vrouge mörn,’ zegt man. ‘Man, man … n
knoppergalwespe. Nooit van heurd. Goa k dommee votdoadelk
opzuiken op internet.´
Ik loop gaauw deur, veurdat e oetvindt woar ik mien wandelnde
wieshaid weg heb.
Even wiederop zai ik traauwens n hail apaart soort brömmel. Gain
gewone, bloaden binnen wat aans en stroeke dragt blaauwe vruchten
mit n soort wasloagke. Via mien Plantnet-app vin ik oet dat t hier um
de daauwbrömmel gaait, dij ook wol duunbrömmel nuimd wordt.
t Blad schient n medicinoale waarken te hebben: stelpt bloud. Vannijs
gaait der n wereld open. Bin benijd wel mie mörn in de muide komt.
Hanne Wilzing
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Ain lettertje der bie
Noa n swoare dag op zien waark zit Tonnis op zien fietse op weg noar huus. Onderwegens vaalt zien
blik op n poster woarop n groot feest in t dörp aankondegd wordt. Dat feest zel biewoond worden deur
n koppel Bekende Grunnegers. Tonnis zien gedachten goan mit hom op loop. Hai vroagt zok òf hou of
t is om n Bekende Grunneger (BG'er) te wezen. Wat most doun om BG'er te worden? Kinst doarveur
leren? Kinst dat veur dien beroup wezen? Hai zugt t al veur zok: mensken vroagen hom wat of hai dut
veur waark. En hai geft as antwoord: 'Ik bin n Bekende Grunneger.' Moar din dringt t tot hom deur dat
mensken dat nooit vroagen zellen, want dat waiten zai al, aans zol hai gain BG-er wezen.
Tonnis loat zien gedachten even goan over de BG'ers dij hai kin. d'Eerste dij bie hom opkomt is Johan
Remkes, de stikstofbemiddeloar. Din komt Arjen Lubach in zien gedachten, bekìnd van tv en trioater.
Noisia, t trio dat zok bezegholdt mit elektronische meziek. En din hest doar nog wielrenner Bauke Mollema en swemster Ranomi Kromowidjojo.
Ondertussen is Tonnis bie huus aankommen. Moar t onderwaarp loat hom nait lös en hai gaait der es
even rusteg veur zitten. Welke BG'ers kin hai nog meer? Jacques d'Ancona, Lenie ’t Hart, Imca Marina,
Arjen Robben, Ede Staal, Bert Visscher, Klaas Knot. Van n poar generoatsies leden binnen doar nog
Aletta Jacobs, Cornelis Jetses, Heike Kamerlingh Onnes, Willem Vroom, Kornelis ter Laan, Geert Teis,
Fré Meis, en van nog wat langer leden Abel Tasman, dij Tasmanië en Nij-Zeeland ontdekt het.
t Vaalt Tonnis op dat ze der as BG'er wel aaltied wat bie doun; politiek, sport, cabaret, activist, meziek,
ondernemen, schilderen, tv, schrieven, net geliek wat.
Zellen t aaltemit krek dij dingzegheden wezen dij heur de houdoaneghaid van BG'er aanbrengen?
Hai pakt der moar es even wat bouken bie, want nou wil hai t onderste uut de kanne. Ook struunt hai
nog moar es even op t internet. En t wordt hom al snel dudelk dat ze aalmoal wat biezunders doun of
doan hebben in heur dingzegheden. Doarin hebben zai zok spril onderschaaiden ten opzichte van aal
dij aandern dij t zulfde doun of doan hebben. Dat betaikent dus ook dast nait leren kinst veur BG'er,
moar dast t worden kinst deurdast wat biezunders dust of doan hest. Hai roakt der al snel van overtuugd dat n BG'er vanzulf ook aaltied Bekende Nederlander (BN'er) is. Ze binnen minstens net zo
bekend in Nederland as dat ze in Grunnen binnen.
Doarnoast binnen der hail veul BN'ers dij nait in Grunnen geboren binnen, moar voak wel wat mit
Grunnen te moaken had hebben. Denk moar ais aan ruumtevoarder Wubbo Ockels, schriever Johan
Fabricius, de politici Max van den Berg en Jacques Wallage, voetbalkeeper Tonny van Leeuwen,
voetballers Martin Koeman en zien zeuns Erwin en Ronald, d'eerste rector magnificus van de RUG
Ubbo Emmius, natuurkundege Frits Zernike. Dat binnen dus ook gewoon BG'ers.
Aigenliek komt t derop neer dat de titels BG'er en BN'er nait d'haile loaden dekken, zo stelt Tonnis vast.
In faite binnen ze Bekende Grunneger Nederlanders, oftewel BGN'ers. En zo’n ekstroa letter hebben
ze wat hom betreft ook aalmoal beslist verdaind!
Wim Blaauw
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OPROUP
Kreuze is op zuik noar nije redakteuren
m.i.v. jannewoarie 2023

De redaksie van Kreuze het t veurnemen om noa t verschienen van Kreuze 100 heur waark deel te leggen. Doarom binve op zuik noar ain of meer redakteuren dij ons waark overnemen willen.
Waarkzoamheden:
In ontvangst nemen, noakieken en zoneudeg bewaarken/verbetern van ingezonden teksten.
Zoneudeg n oproup doun aan lezers veur t insturen van nij waark.
Rondzendbraif (pdf) opmoaken en ter kontrole veurleggen aan de schrievers.
Webstee opmoaken veur publikoatsie.
Beheer van de webstee.
Beheer van de facebook-bladzie.
Beheer van adresliest (e-mail) van lezers en schrievers.
Van joe as nije redakteur(en) wordt verwacht dat je:
Laifhebber binnen van t geschreven Grunnegs.
Biedroagen willen aan de instandholden en verspraaiden doarvan.
Haart hebben veur de Grunneger streektoal in aal zien varianten: Hogelaandsters, Oldambtsters,
Stadjers, Veenkolonioals, Westerkwartiers, Westerwolds …
Ervoaren hebben mit Grunnegs lezen en schrieven.
Ons oetgangspunt veur t noakieken/verbetern van de spèllen binnen de regels zo as dij deur perf. Siemon Reker op schrift steld binnen in t boukje Groninger Spelling (Stichting t Grunneger Bouk, 1984).
Veur de zinsbaauw is t bouk Groninger Grammatica In Kort Bestek (Vliedorp, 2021) van Klaas Pieterman n goud noaslagwaark. Meer kennis van t Grunnegs en ervoaren mit teksten redigeren binnen nait
strikt noodzoakelk, mor is wel aan te bevelen.
Kreuze is n tiedschrift veur en deur laifhebbers van de Grunneger schrieftoal. Elkenain kin en mag
schrieverij insturen, of je der nou net mit begunnen of dat je der al n zet mit aan loop binnen. In t blad is
stee veur elke vörm van schrieverij. t Huift nait per se op literair nivo, oardeghaid aan t schrieven staait
veurop. As t mor in t Grunnegs is.
Kreuze verschient zes moal in t joar, rond t begun van d'oneven moanden.

