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licrenhoenUen 
este kiender 

t is haast. Butendeure kuj' dat 

joed zien. De meerste bloemen 

)ifl uutbluuid. De blaeden van 

le bomen beginnen te 

'erk!euren. Van sommige 

omen valen de blaeden al op 

le grand. D'r bin ok bomen 

laor neuties, kestanjes of 

kkeIs an gruuien. Overal in de 

os staon mode poddestoelen. 

)e beesten in de bos bin drok 

1 de weer. Ze bereiden heur 

>p de winter veur. 

)e herenhoenties kroepen 

9kker waarm tussen de 

)Iaeden die al op de grond 

ggen. 

)e stiekelvarkens hebben de 

)oek goed vol eten en zuken 

5k een waarm plakkien am te 

;laopen. Volgend veurjaor 

wmmen de herenhoenties en 

e stiekelvarkens pas weer 

/eur et locht. Ere beesten 

ierzaemelen zo yule meuglik 

euties veur de winter. 

Die slaopen niet de hieltied, 

us die moe'n wel es wat 

eten. len van de beesten is 

Piepmoes. Piepmoes is drok an 

et ekkels zuken en beleeft 

daordeur een mal aeventuur. 

Veerderop in et kraantien staot 

percies hoe dat gaot. Juffer of 

meester moet dat mar gauw 

een keertien veurlezen! 

In 't Herenhoentier ctn^t rL' 

een gedichien var 

komt uut zien bo 

haandvol speulgo 

over de haast en 

keboolters. Die kE 

vast Ulf, Alf en 0 

daenken jim ok ni 

aende van et ged 

Jouk him of waor 

keboolters woner 

weten dat wel va 

Dat wodt ommes 

verteld in de verh 

Ulf, Alf en Olf en 

twie videobaantie 

Die baanties hebben jim ja ok 

op schoele. 

Krek as veurig jaor staon d'r in 

't Herenhoentien prachtige 

spuHegies. Op de volgende 

bladziede staot daor meer over 

Jim moe'n mar gauw es 

kieken. Tot de volgende keer 

Herenhoentien is veural bedoeld veur groep I en 2 van et ba 



Piepmoes en de ekkels. 

Et is haast. Piepmoes iopt in oe bos. Mar wat lopt Piepmoes nuver. Hi'j lopt 

haost mit de neuze op de grond. En hi'j kikt van links naor rechts. Wat zol 

a'r toch mit Piepmoes wezen? Wat is d'r toch mit him an de haand? Het hij 

soms piene in de boek? Of is hi'j de weg weer es kwiet? Nee heur!  

Piepmoes lopt te zuken. Piepmoes lopt naor ekkels te zuken. Dommiet is et ommes winter. Dan ligt d'r ies en snij. 

Dan kan Piepmoes glen ekkels meer vienen. En een moesien moet in de winter ok eten hebben! 

Piepmoes dot de ekkels in een poede. Hi'j het de poede bijna vol. Nog even en dan is Piepmoes klaor. Dan gaot hi'j 

weer naor zien kesteel. Daor bargt hij zien ekkels op tot et winter wodt. 

Mar wat gebeurt d'r now? Kikt Piepmoes wel goed uut? Daor ginder is een briede sloot. As Piepmoes die mar 

zicht... 

Nee vanzels! Hi'j kikt alliend mar naor ekkels! Piepmoes vaalt zo veurover in de sloot! Van schrik lat hi'j de poede 

mit ekkels los. Alle ekkels roegelen uut de poede aachter Piepmoes an. Ok de sloot in. Gelokkig dot et moesien him 

niet zeer. Mar hi'j moet wel alle ekkels weer opzuken en opni'j in de poede stoppen. Et is me wat. En hoe krigt hij 

dommiet die zwaore poede mit de ekkels uut die diepe sloot? En stel je es veur, dat Klaos de kaeter ok in de bos 

is... En dat Klaos Piepmoes rokt... Piepmoes krigt et d'r zuver waarm van. 

Dan schot him inienend wat in et zin! Hi'j zal zien vrund de gele gouwe roepen. Die kan him vast wel helpen. As die 

Piepmoes mar heurt. Gelokkig wet Piepmoes daor ok wel wat op. Zien Heit en Mem hebben him wat leerd. doe hi'j 

nog hiel klein was. Veur as Piepmoes een keer in geveer wezen zol. En dat is hi'j now, is et niet zo? 

Daorom pakt Piepmoes de grootste ekkel. Daor pluust hi'j et doppien van of. Dat doppien hoolt hi'j veur de mond. 

Dan begint Piepmoes te blaosen, zo hadde as hi'j kan! En et doppien begint te fluiten. Ok zo hadde as et kan! 

Een aentien veerderop zit de gele gouwe in een boom te kieken. Hi'j zit him aenlik een betien te vervelen. Inienend 

heurt hi'j een alderheiselikst gefluit. Wat veur een vremde voegel zol dat toch wezen? De gele gouwe gaot mitien 

op et kebaol of. Want hi'j is een slim ni'jsgierige gele gouwe! 

Mar de gele gouwe is niet de ienige die ni'jsgierig is. Want wie struunt daor sloepstattende deur de bos? Et is 

vanzels Klaos de kaeter. Hi'j is op jacht naor moezen. Klaos het allemachtig hanger. Zien neuze en zien snorhaoren 

trillen een betien. Hi'j rokt vast en zeker Piepmoes. As de gele gouwe mar opschot! As die mar eerst bij Piepmoes 

is! 



Ja heur. gelokkig wet! De gete gouwe schnkl wet as hi'j Pepmoes daor in de sloot zicht. 'Piepmoes toch zegt hij. 

Hoe hej dat now had. 1k zal je gauw uut de sloot helpen, want Klaos is in de buurt! As hij jaw hiere vint is et niet 

best". 

De bede vrunden stoppen de ekkeis zo hadde as ze kunnen in de poede. Dan douwt de gele gouwe Piepmces en 

de poede mit ekkels uut de sloot. Ze lopen hadde mit de poede tussen heur in vat. Krek op e tied, want juust as ze 

de bocht omme gaon en vlakbi'j Piepmoes zien kesteel binrien, komt Klaos dr an. Mar et ienigste wat Klaos bij de 

stoat vint is nag iene ekkel en die lussen katten niet. Aarme Klaos! 

	

/ \ 	\ 
7 

	

I 	l\ 

€ 	
/2 

Kleur et ekkelblad en de ekkel gruun 
Kleur et beukeblad en et beukeneuten geel 
Kleur et blad van de kestanje en de kestanje LQQ. 

SPROKIEN VAN DE HAAST 

Bruun staon de bomen 
geduldig te dromen 
over et pad 
en de grunende gracht. 
Rood is et b/ad: 
een uutbundige pracht 
straolt uut de kleuren 
een sprokies-gebeuren. 
Doodstille naachten: 
kebooftertjes waachten 
rustig heur tied. 
Aachter de deureri 
staon potties mit kleuren: 
kwassies ontbreken er niet. 
t Maontien versch/en(: 
rap as de wiend 
eupen die deuren! 
Now gaot et gebeuren: 
't bos wodt een toverke steel! 
Overal zwaarven 
ze mit heur penseel, 
overal vaarven 
ze rood, bruun en geel. 
Kleine kebooltertjes. 
schilderties toch! 
't Maontien dat lacht 
hoog'in de locht, 
diep' in de gracht. 

Kleine keboolters. 
de dag is er weer. 
straolend van locht. 
Och, bin Jim vlocht? 
'k Zie Jim niet meer. 
't Waark van Jim hanen, 
ja. dat is er nog! 
A Wol jim bedaariken, 
waor wonen Jim toch? 

JOUK 



Gaon jim Ok weer mit de lampion lopen 
op 11 november? 
Piepmoes zingt hieronder et Sunte Matten-lied 
zoas dat vroeger in o.e. Ni'jberkoop zongen wodde: . 	; 

' 
If 

Jim zien hiertien ekkels. 
Teken een strepien tussen de twie ekkels die dr etselde uutzien. 
Aj et goed daon hebben, hej' vuuf strepies trokken. 

t Herenhoeritien 
Uutgever: 
rrrnr:r flntr 	c 	Bc::c 	c;Yflflfl  sic 
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-__ 	Jn de 	jfles - 
sa;oL:r 

ke 

11,1.1 	 AL %N,  



copynght )-4IEMKUNDE 1992 ofdeng onderwe 
GEM'NTE WEST STLIGWARF 

Q 	 CD  3fl m CD D  
CD CD 0 CD 

0CD 	CDC).CD 

CD CD 

'a= = CD < a 	0 3 	 w 	 =r 	CDC(Q 	 ; 	
) 

CL 	 CD 	 cd CD 	- 

CD 	 rot, 0.CD 

	

CD 	 Fr CL  
=. 

—. 

CD m 	CD 	 N 	CL CL 	

CD 

< Q) D 

	

T' 	CD 
CD 

CD 	CD CD 	 CD 	. 
s)0 	= 	

-os. ( 	N CD 

	

0 	 CD 	CD 	 CD  
'0 	 CD -  CD0 CDO 
CD 	 m 0 CD 

— . _CL 
OCDCD CD  

CD M 	CCD 

	

D 	 CD —c  
0 CD u 

	

1 0 	CD 	CD CD 

	

CD 	0 CD 	 _,CD_CD 	 0 	. = 
CD 9 0 

CL 	a 	 CL  CD 	 m CD 

	

CD - 	 B 	 c 	g 
CD 

— 	 CD 	CD 	CD 	- 	
- CD <CD 

23 	< < 	N 	CD 	CD 	
0 	CD 0 	CDCD 	CD 	 CD 

	

= - 	 - °- - 	 —a 
< 	.Z 	 CD 	CD 

CD M CL 	
m 

. 	C 

 
= B CL 

	

0. 	. 	CD CD 	CD 	0 	.CDCD CL CD 
L 	

— 
9 0 

CD 	 B 	a 3 	&, 
CD 	 33 N 3 
—0 	 CD 

CD 	 — 	 F 



O.CO 
CD 	 CD 	CD 

	

CD 	 ( (0- 

CD 

	

CD CO 	CD 	
CD 0. 

0 CD 	CD 5. — 0 M. 

CD CD 	- 	
-' CO CD 0 

CI) 	 - CD CD 2. 	- 
-I 

<o 	2 I 	. z 	. '

Cr 

5. N o 	— 	CD 
o -. CD -.~L CD Cr S CD CD CD 

	

CD 	 <CD 
0.CD2. CD = CD 

5. CD 
ZB2. <CD <CD CD 0 C = 9. CD 	 CD M 2. 

CD CD CD CD 	CD -. 72. 
CD 	 Cr CD CD 

Cn 	5.=0.0.CD CD 
• CD - CD 

72. 	 CD 

CD -' 	
< 	CD (0 CD 

CD 
CD 0 

— 0 	CD 	CD 

	

CD < 	(0 CD 	 CDC CD 

'ClID

_ 	 CD 
=.  0 

CL 
- 	 CD CD 

CD CD < 

CD 

CD 

CD CD . B = 	 CD 	0. CD 

0 

	

	CD–i 
CD - CD 	

CD CD 

	

c • o. 	CD 	 CD 
CD 0 CD 2. 
-' 9 	cr 0 

CD D3 0. -• CD 

o CD 	 Co 

CO CD CD 	0 
CO 	- 	 ' 	 A 

Cr 	 0 Cr 

3 Om 
CD 0 5. 

CD 	— < 
Cr 0 

D 

= 	0. 
(I) CD 5. CD 	CD 	 Ad 

copyright HEMKUNDE 1992 oldeling onderMes 
GEMIENTE W EST .STLLINQWARP 




