Ean Ian lana
De Stellingwerven
Het land tussen de rivieren de Linde en de
Tjonger. Daar liggen in de Zuidoosthoek van
Friesland de Stellingwerven. Ze zijn verdeeld in
de gemeenten Oost- en Weststellingwerf. Het is
het grensgebied met Overijssel en Drenthe.
Er woonden vroeger veel kleine boeren.
Die lieten hun schapen op de heide grazen.
ook zat er veen in de grond. Dat veen werd afgegraven en verwerkt tot turf. Die turf ging als
brandstof in de kachels en fornuizen.
In de Stellingwerven waren ook veel bossen. Een
boel gezinnen kregen hun inkomen 'uit het hout'

Vroeger hebben de arme inwoners van Oosten Weststellingwerf heel hard moeten werken
voor een klein beetje geld. Ze groeven bijvoorbeeld het veen af. De diepe gaten die
achter bleven, noemde men petgaten. Die
groeiden later langzaam dicht. Zo ontstond
een mooi stukje natuur. Je vindt die unieke
natuurgebieden nog in beide Stellingwerven.
Grote, oude gebouwen zijn er nauwelijks in
de beide gemeenten. De mensen waren vroeger te arm om die te kunnen bouwen.

Wel zijn er nog een paar bijzondere molens
en klokkenstoelen. De klokken werden
gebruikt om allerlei berichten door te geven.
Bijvoorbeeld als er gevaar dreigde. Later kon
je ze alleen flog horen als er iemand begrayen werd (en wordt).
De gemeenten Oost- en Weststellingwerf hebben veel mooie natuur. Je kunt er bijvoorbeeld prachtig fietsen en wandelen.
Veel mensen willen er daarom ook graag
wonen.

Opdracht
1.Waar staan de gemeentehuizen in Oost- en Weststellingwerf?
Noteer de namen van die beide dorpen in het Stellingwerfs, het Nederlands en het Fries.

2. Bedenk een dorp in Oost- of Weststellingwerf waar nog zo'n oude klokkenstoel staat.
Schrijf de Stellingwerfse, de Nederlandse en de Friese naam van dat dorp op.

3. Kun je twee dorpen in de Stellingwerven bedenken waar een molen stoat?
Schrijf ze net zo op als bij opdracht 2.
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