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B,'-7-d STE JONGEN MAEGIES! 

De meilied komt an 
En gruun wodt et laand 
De kiender die geven mekere de haand 
De voegelties zingen 
En gruun is et laand 
De meensken die geven mekere de haand 

Dit is een kouplet uut et Stellingwarver lietien De 
jaorgetiedenronte van Henk Bloemhoff. Hi'j 
beschrifl daorin alle vier seizoenen van et jaor. De 
komplet: tekst van et lietien is te lezen in de bundel 
Stellingi arver Poëzie die ok bi'j jim op schoele is. 

De meitied komt an. Zo is et mar krek! De winter zit 
d'r op en aenlik duurt al niet iens zo lange meer en 
dan is et al weer zommer. Mar veurdat jim allegere 
vekaansie vieren gaon komt Uut de buse nog een 
keer. 

In disse Uut de buse vaalt weer van alles te lezen. In 
Vroeger en now komt Oosterwoolde an bod en in 

de rebriek Uut de Stellingwarver netuur gaot et 
over de grote bonte specht. Vanzels staon d'r in dit 
kraantien zoas altied een peer moppen en een hiel 
mooi veurjaorsverhael van Wil Vening. Veerder 
vien ie vanzels weer een puze1 

Aj' je ogen goed de kost geven, kuj' in et rebriekien 
Uut et Stellingwarver woordeboek van alles lezen 
over et oge. Nowja, niet over et oge zels, mar alder-
haande aorige uutdrokkings daor et woord oge in 
veurkomt! Jim moe'njim oge d'r mares over henne 
gaon laoten! Et is mar een hap en een snap, want 
awwe 'alles' over et oge onder ogen nemen zollen, 
kommen we ogen te kot. Now ja, kiek mar... 

En dan komt de zommer 
Die riept al et zaod 
En grös dat as huf douk de schure in gaot 
De klokheide bluuit en 
De zunne riept zaod 
En It grOs dat as huj douk de schure in gaot 

Tot van 't zommer! 



VE?HUZEN?. NOOIT! 
(Eer verhael van WI! Vening) 

'En 1k wIl niet vot, en ik gao niet mit! Wat moet ik in zoe'n rotdorp? En Jannie, mien vrundinne... en de 
korfballdup... dan heb ik niks meer, en...' 

'Hool de mond,' raosde Heit. 
Stel je niet zo an,' reup Mem. 'Daor zuj' ok weer een vrundinnegien hebben!' 

Ilse luusterde al lange niet meer. Ze was de deure uutsteuven. Grote traonen rolden heur over de wangen. 
Ze kwam haost onder een vrachtwaegen. Dc sjefeur toeterde woedend, mar use leup mar deur. Ze wodde 
op et laest muui en gong de hieltied langzemer lopen. 
Vreselik was et: Heit kreeg een ni'je baene, en now inossen ze uut heur woonpiak weg. Stom... stom... en 
nog es stom... 

Et is now al weer een posien laeter, en use zit now op 'e schoele in heur ni'je dorp. Ze gaot elke dag mit 
tegemin naor schoele toe. Al die vremde kiender... ze vint ze nuver en de meester nog veul appatter. 
Heit en Mem zien et hielendal zitten. Elke morgen snoft Mem de frisse locht in en zegt dan: 'Wat heerlik 
om hier te wonen! En veural now et veuijaor wodt! 1k kiek d'r zo naor uut om in de tuun warken te gaon!' 
Now, om heur, use, hoeft et gien veurjaor te wodden. Wat kan heur dat now schelen! Mem ga!mt van de 

bomeri die uutlopen en de bollen die boven de grond korumen. 
Tjongejonge... wat geweldig! 
Ilse fietst mit de neuze over et stuur en kankert d'r lustig op los. Ze is onderwegens naor huus toe en moet 
een aende fietsen. D'r bin een peer maegies west die vreugen as ze mit opfietsen wilde. Ze het alliend mar 
de schoolders ophaeld. Stel je veur... dat dot ze niet!! 
Inienend gaot ze langzemer rieden, want daorginderd ligt wat op et fietspad. As ze dichterbi'j komt zicht 

ze dat et een trommegien is. Ze stapt ni'jsgierig of en pakt et op. 
He... ze kent dat trommegien... et is van Gerdie, een maegien uut heur klasse. Ze het d'r al es stiekem naor 
keken. Et is een te gek ding, vint ze. Ze bekikt et es goed. 	 - 
Bovenop zit een plaetien van een zeehontien dat een betien triest de wereld inkikt. Langs de kaanten bin 
plaeties van de zee en et straand te zien. 
Ilse staot d'r mit in heur hanen en dri'jt et trommegien omme en omme... Wat moet ze d'r mit? 
Votgooien mar! Dan moet die sloegerd d'r mar beter op passen! 
Mar dan daenkt use bi'j heurzels dat ze et ok wel even naor heur toebrengen kan. Ze komt d'r toch lan-

ges, ze wet percies waor ze woont: op die grote kwekeri'je, een aentien veerderop. use kikt d'r vaeke naor, 
want d'r speujen een peer jonge honties, en daor is ze gek op. Langzem stapt ze weer op 'e fiets. Veuruit, 
zol Mem zeggen, niet zeuren, mar doen! 

Even laeter ridt ze een betien onwisse et terrein van de kwekeri'je op. Dc honties kommen vot-en-dao-
11k blaffende en keffende op heur of. Uut iene van de kassen komt een vrouw lopen die de honties bi'j heur 
ropt. Dc besies draeven om heur henne as ze naor use toe komt. Ilse kikt heur es an en vuult heur toch wel 
wat verlegen. Ze geft et trommegien an de vrouw, en zegt: 'Dat vun ik op et fietspad.' 
Dc vrouw pakt et an, en ropt: 

'Dat is van Gerdie! Hoe wus ie dat et van heur is?' 
Ze kikt use an mit grappige lochies in de ogen. 
Veurdat ',-Ise antwoord geven kan, komt Gerdie uut iene van de kassen en blift staon as ze Ilse zicht. 
Gerdie hur mem schuddekopt en zegt tegen heur dochter: 

Waororn stop ie et toch niet beter vot? Dat heb ik al zo vaeke zegd. Dommiet bin ie et nog een keertien 
echt kwiet. Enne... jim zitten zeker bi'j mekeer in de kiasse, hen? Want jim kennen mekeer, zie 1k. Hoe 
hiet ie? use? Gerdie, Iaot Ilse de kassen mar es zien. Mar bel eerst even je mem, aanders wodt ze onge-
rust.' 
Even staon de twie maegies tegenover mekeer. Wat moe'n ze now zeggen? Dan zegt Gerdie: 
'Gaoj' mit... of...' 

Mar use zet vastbesleuten hear fiets an de kaante en antwoordt: 
'Ja... graeg.' 	 4d 



Gauw belt ze naor huus en even laeter lopt ze mit Gerdie over et terrein. De honties gieselen gezellig om 
heur henne, en use verget dat ze aenlik zoe'n hekel het an heur ni'je woonpiak. 

As ze laeter naor huus toe gaot, het ze een bakkien mit bloemebollen in de fietstasse. Die het ze van 
Gerdie heur mem kregen. 
'Omdaj' et trommegien weeromme brocht hebben,' het ze zegd. 

Ilse daenkt an heur ni'je vrundinnegien en de bollen. Ze zal Mem vraogen om et bakkien op een mooi plak-
kien in de veensterbaank te zetten. Dan is etja veuijaor, ok in huus! 

VERTAALOPDRACHT 
Je mag gebruik maken van het Ste//in gwerfs Woordenboek 
Vertaal de volgende zinnen ult het verhaal in het Nederlands: 

1. use luusterde al lange niet meer. 

2. Heit en Mem zien et hielendal zitten. 

3. Ze is onderwegens naor huus toe en moet een aende fietsen. 

4. Daorginderd ligt wat op et fiets pad. 

5. Ze het d'r al es stiekem naor keken. 

6. De honties kommen vot-en-daolik blaffende op heur of. 

7. Dommiet bin ie et nog een keertien écht kwiet. 

8. Even laeter lopt ze mit Gerdie over et terrein. 
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Vertjkaal: 
I. Onder een spechte-smederj'je liggen vaeks een 
hieleboel lege denne-appels. Soms wel, ineer as een 

vol! 
3. Meervoud van specht. 
5. len van de botnen daor de specht zien nust in 
maekt. 
7. In de winter naaekt de specht daankber gebruuk 
van een kiodder ...... of margerine. 
S. De kleine bonte specht het een rood....... 
11. Et mannegien van de grote bonte specht het een 
rooie......in de nekke. 
12. Kurt spechten in een oold stok bos goed of 
slecht heur nusten maeken? 

KRUUSWOORDRAODSEL.  
Om ditkruuswoordraoJsel op te lossen hej' ok de 
rebriek Uut de Steiingwarper netuur neudig De 
omschrievings van de puzel bin aenlik vraogen die 
over de grote bonte specht gaon. 
Aj' alle vraogen oplost en invuld hebben, bi/' haost 
Iclao, le moe 'ii dan de letters in de vakkjes Mt 
rechtsonderin een hiele Heine letter, invullen in de 
hokkies hieronder Aj' dat op alfabetische volgod-
der doen, komt daor een woord te staon daor ok 
over schreven is in disse (Jut de buse. Succes! 

Horizontaal: 

2. De hoogte d'r van verschilt. Soms zit et hie] 
hoge, soins hiel lege. 
4. Waor wo'n et zaod en de denne-appels verwarkt? 
6. Waorxnit geft de specht kraehtige slaegen tegen 
een dooie boomtoeke? 
9. Om et nust maeken te kunnen, kapt de specht een 

in alderhaande soorten boinen. 
10. Stellingwarfs lidwoord: niet een of de, mar.. 
12. Wat kapt de specht in een boomstainme om zien 
'smê1eri'je' te maeken? 
13. Wat begint te trillen as de specht d'r een serieS 
krachtige slaegen mit de snaevel tègen geft? 
14. Wie koj' morgens vroeg in de bos amper tegen? 
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niaege. 'GaO mar gauW wat eten,' zegt Meni. 

'Je aege dot zeer, orndat hi'j leg is. Aj' wat laetet komt 
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1$/i IMVIiMLZia17tytgjwA 
Morgens vroeg is et stille in de bos. Je konimen dan amper  
een meenske tegen Voegelmannegies zingen heur hoogste 

	

lied, mar met om oons een plezier te doen Et is een meniere 	 . I 
om een wiefien te lokken of et terrirotium (leefgebied) of te  

	

zetten Riegelmaotig khnken d'r roffels deur de bos Et 	 , 	' 
geluud komt van de grote bonte specht Et roffelen het twie 
funk-ties: et lokken van een wiefien en et beseharmen van et 
bruudterritorium. Aj' hiel veurzichtig op et geluud of gaon, 
hej' kaans daj' de specht zien die krek een serie krachtige sla-
egen mit de snaevel tegen een dooie boomtoeke geft. Daor 
begint de toeke deur te trillen en d'r ontstaot een snorrend 
geluud daj' van verens heuren. 	 : 2 

	

De grote bonte specht is zwat mit wit tekend. Et mannegien 	. 
het een rooie vlekke in de nekke. Jonge voegels hebben krek 

	

as de kleine bonte specht een rood pettien. Et mannegien en 	- 

	

et wiefien hebben beide rooie onderstatveren. As ze vliegen 	¶ 	i maeken ze een golvende beweging. 	 . 
De voegels leven in loof- en naaldhooltbomen, mingde bos-  
sen, parken, grote tunen, stokken laand en bosranen. D'r 	 . 
moe n in elk geval oolde bomen in de buurt wezen. De win- longe vote bonte specht mit rood pettieh. 

ter levert meerstal gien perbiemen op, omreden de specht 
veul soorten eten lust. Et belangriekste eten bestaot uut zaod 
en denne-appels. Meerstal wo'n die in de 'smidse' verwarkt. De 'smederi'je' van de specht zicht d'r zo 
uut: in een boomstainme wodt een gat kapt, daor de denne-appel in vaaste kiemd wodden kan. De specht 
kan now de schobben uut de denne-kegel trekken en de zaoden opeten. De lege kegels wo'n op de grond 
gooid. Soms liggen d'r onder zoe'n speehte-smederi'je wel meer as een emmer vol lege denne-appels! 
Winters ziej' ok wel spechten in de tuun. Aj' een kiodder koevet of margerine tegen de stam van een boom 
strieken, maeken ze d'r daankber gebruuk van. Et tal grote spechten nemt bier nog toe, omdat oonze bos-
sen veroolderen. In een oold stok bos kun spechten goed heur nusten maeken en is d'r genoeg eten veur 
heur. 

De holte veur et nust wodt in alderhaande soorten bomen hakt, zoas de denneboom, sparre-, ekkel-, beuke 
en birkeboom. De hoogte van et nust verschilt. De iene keer vien ie et op tien tot twaelf meter hoogte, de 
ere keer slim lege. Een nustholte op een halve meter hoogte is gien zeldzemhied. Soms maekt de specht 
ok gebruuk van een nustkaaste. 

(Uut: Zwalken, diel 2. Wiebe Scheenstra. Foto W Scheenstra) 
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VROEGER 

Dit keer hebben we twie mooie foto's van et dorp Steggerde, dat an de zuudkaante van de 
Lende ligt. Hierboven zien jim een foto die rond et begin van de twintigste ieuw maekt is. In 
die tied ston de roomse karke van Steggerde op een eer plak as vandaege-de-dag. De 
karke ston doe in Overburen,een buurtschop die in et Stellingwarfs Euverboeren niimd 
wodt. Dat Euverboeren koj' vienen an de weg die now Ericaweg hiet. 
Euverboeren was ien van de twie dorpskoemen die et dOrp Steggerde vormden. De ere 
dörpskoeme lag en Iigt, ok now nag, wat oosteliker en wodt ok now nog vaeke 
Steggerdesloot nuumd. Dat sloot slat op de oolde vaort van Steggerde die veur een groot 
pat dempt is. 



(verv1g veurige bladziede) 

Op d foto van vroeger zien jim hielendal 
links een stokkien van de oolde karke. Dc 
karke wodde in 1839 bouwd. Mar ok veur 
die tied wodden d'r in Euverboeren al 
roomse karkdiensten hullen. 
De karke wodde in 1922 ofbreuken en d'r 
kwam een veul grotere, ni'jen iene an de 
straotweg. An die weg die now de 
Pepergaweg hiet, kwammen doe ok de 
hieltied meer huzen te staon. De oolde 
dorpskoeme 'verhuusde' as et waore mit 
de karke een stok naor veuren. 
Rechts op de foto van de veurige bladziede 
zien jim de oolde roomse schoele van 
Steggerde. Ok die is ofbreuken, mar wodde 
wél op etzelde plak opni'j bouwd. Ok daor 
staon tegenwoordig veul meer huzen 
onimehenne. 

Op cie foto hierboven - vanuut et prachtige 
netuurgebied de Lendevallei neumen - is 
de 'ni'je' roomse karke van Steggerde 
staon. 

IJTJTETSTELLhVGWARFS WOORDEROEK 

Veur et Nederlaanse woord leugenaar ken-
nen we in et Steflingwarfs een hiele protte 
woorden. Lees mar es mit: leugenbaste in De 
Hoeve, Ni'jberkoop en Ni'jhooltpae, leugen-
beest in Blesdieke, Peperge, De Blesse en 
Scharpenzeel, leugenbuul in Ni'jhooltpae, 
leugenpoede in Else, Ni'jberkoop, 
Ni'jhooltpae en Noordwoolde, leugenpuil in 
Else, Langedieke en Ni'jberkoop, leugenzak 
in Blesdieke, De Fochtel, De Haule, De 
Hoeve, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae en 
Noordwoolde, lie gbeest in Donkerbroek, 
Berkoop en Scharpenzeel, lie gebasse in 
Makkinge, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae, 
Berkoop, Hooltpae, Ni 'jtriene, Ooldelaemer, 
Ni'jlaemer, Der Izzerd en Wolvege, liege buul 
in De Hoeve, Ni'jberkoop, Ni'jhooltpae en 
Oosterwoolde, liegpoede in Ni'jhooltpae en 
Spange, lieger(d) in De Fochtel, Berkoop, 
Ni'jtriene, Oosterwoolde, De 1-loeve5  
Makkinge en Spange. 
As in dit riegeltien j im dorp niet nuumd wodt, 
zol dat dan betekenen dat jim nooit liegen? 
Eerlik zeggen heur, en... niet liegen! 



KLOKHEIDI 

Op de veurkaante van dit kraantien wodt 
een keer et woord kiokheide nuumd. 
Butendat zien Jim daorbi J ok tekeninkies 
van etpiaantien staon. Mar weten Jim om 
wat veur plaantien et aenlik gaot? 

Klokheide is de Stellingwarver naeme 
veur de klokjesgentiaan. Vroeger kwam 
dat prachtig blauwbiuuiende piaantien 
in oonze streken aorig aigemien veur 
Tegenwoordig is et, jammer genoeg, een 
zeidzeme en daorom bescharmde plaan-
te. Ic zaggen ze mit naeme in de heide-
veiden. Hiel vroeger zol de klokheide 
bruu/ct wezen as geneesmiddel hi j ion g-
ziekten en aandere, besmettelike, ziekren, 
of aj' bi jglieks beten of steuken weren 
deur vergftige dieren! 

MOPPEN 

'Heit, weet ie nag wel dat ie in groep 
zesse zitten bleven binnen?' vragt Jan. 
'Eh... jaowel,' mompelt Heit. 
'Nuver dat alles him de hieltied weer her-
haelt, vien ie ok niet?' zegt Jan. 

'Welke maond het 28 daegen?' vragt de 
juffer. 
Saskia stikt de vinger op, en zegt: 'E!ke 
rnaond, juffer!' 

Meester het een hiel makkelik rekensom-
megien: 'As d'r vuufvliegen op de taofel 
zitten en ik slao d'r twieje dood, hoevule 
blieven d'r dan over?' 
'Alliend de twie die dood binnen, mees-
ter,' antwoordt Anne Henk. 

UU1 ET STELLINGWARFS WOORDENBOEK 

De oi len niet in de buse hebben. 

In h€t dadde diel van et Stellingwarfs Woordenboek 
bruuL: ik now et woord Oge. 
Dat ioord het meerdere betekenissen, mar et gaot 
oons veural am de mooie uutdrokkings, daor et in veur 
komt. Et bin d'r liekewel vusen te yule am ze hiere 
allegere op te lepelen, dat we haelen de meerst aorige 
d'r uut 

Ogen hej' om mit te zien, of niet dan! Mar aj' glen haand 

F
veur ogen zien kunnen,ziej' nikszo donker of zo mistig 
is et. En aj'nooit wat vienen kunnen, wiels et goed te zien 

- is danhej' vast stront in de ogen. 
Mar aj' zoks juust makkelik vienen of zien kunnen, zej' daj' 
dat wel mit een half oge zien kunnen. En iene die warke - 
Ilk niks ontgaot het de ogen niet in de buse! 
Mar aj' echt alles zien willen, meuj' wel ogen van veuren 
en iian aachteren hebben! 
Aj' et yel over de ogen doen, dan gaoj' even slaopen. HiJ 
het do ogen dichtdaon zeden ze we! as d'r iene overleden 
was. Mar as him de ogen eupengaon dan het hi'j pas goed 
deur, hoe as iene of een bepaolde zaeke warkelik is. lene 
die mooi praot mar d'r niks van mient, goelt mit et iene 
age en Iacht mit et aandere. Zoe'n iene kuj' vanzels niet 
uutstaon, die gun ie et iocht in de ogen niet. Mar aj' iene 
juust verschrikkelik graeg lieden meugen en aenlik nog 
hiel lief vienen ok, dan zoj' daor misschien wel een ag/en 
op hebben kunnen... Die uutdrokking kennen jim zeker 
allegece we!... of niet soms?? Of schaemen Jim Jim now 
de ogen uut de kop? 
Hij k€ ek d'r mit grote ogen naor dan kikt hi'j verbaosd of 
verwoiderd. Mar as hil et age grater het as de maege, 
dan het hi'j tevule eten opschept en kan et allegere niet 
op. As iene echt hiele grote ogen het, dan het diegene 
ogen as bosterds, of as theepaanties. Soms wodt d'r ok 
wel zegd:hiJ het ogen as een katte Mar et wodt oons on - 
derhand zwat veur de ogen zolange hebben we in et 
woord ?nboek zitten neuzen, dat we stoppen d'r mit! 


