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BES E JONGEN EN MAE GIES! 

Hebben jim al zin in de kastvekaansie?? Wi'j wel, en we hopen dat we dan lekker schaetserie-
den kunnen op de iesbaene in et dörp. Dat hopen jim vast ok, of niet? 
In et verhael over Anna en Kellie ligt d'r een betien sni'j. Gelokkig het et ok vreuren en ligt 
d'r genoeg ies op de iesbaene om te schaetsen. Anna en Kellie gaon dat dan ok doen. Lees et 
verhael mar dat op de volgende bladziede begint. 
Op de iaeste bladziede staot een winters verhael over Jochem. Ok de meerste aandere bladzie-
den hebben mit disse tied van et jaor te maeken, jim moe'n mar gauw es zien. Op ien van die 
bladzi den wodt jim ok vraogd om et mooiste Stellingwarver woord uut et verhael over Anna 
en KeLie te zuken. 
In et Stellingwarfs bestaon d'r een hieleboel mooie, aorige en appatte woorden. Woorden die 
jim misschien niet mitien begriepen. Honderd van zokke Stellingwarver woorden kuj' vienen 
op de ivebstee (website) van de Stellingwarver Schrieversronte (www.stellingwarfs.nl). Dan 
moej' even onder ALGEMIENE INFO ariklikken op 'mooie woorden'. Wi'j hebben d'r alvast 
twaelf 'eur jim uutzocht. Jim kun die hieronder mitien lezen, mit de betekenis d'r bi'j! 

babbel 'goegies - praatjes, fratsen 	 luddeveduh - liefdesverdriet 
banges :hieter - bangerik 	 meenskeweer - redelijke weersomstandig- 
fotse1zk - iemand die met kleine pasjes 	heden 
loopt 	 ommeraek - in hoge mate, enorm 
goezebi oek - domme persoon 	 nussieszuken - vitten naar aanleiding 
jakkepc ester - opschepper 	 van kleinigheden 
konkeif ezen - smoezen, stiekem 	 pienekeutel - overdreven zuinig iemand 
besprekm 	 tuten - kussen, zoenen 

Wi'j wet nsken jim hiel yule plezier mit disse Uut de buse, 
een hiele fijne kastvekaansie 
en een oiimeraek goed ni'jjaor! 



ANNA EN KELLIE OP DE IESBAENE 
Eer verhael van Sietske Bloemhoff 

Et s kastvekaansie. Mit een peer daegen is et kastfeest. 
In t dörp daor Anna en Kellie wonen staot op et plein een mooi versierde kastboom mit 
ocr hieleboel laampies d'r in. 
Bi'j Anna thuus staon twie kastbomen, iene in huus en iene butendeure. Op et hiem van de 
bo€rderi'je van Kellie staot ok een prachtige boom. Omdat et al een betien sni'jd het, zicht 
et c'r allegere ommeraek mooi uut. 
Et Let ok al een peer naachten aorig vreuren. Op et waeter van de iesbaene ligt al een flunk 
laogien ies. Nog ien zoe'n naacht en dan kan d'r schaetst wodden. 

Dc volgende morgen zocht Anna heur schaetsen op. Ze het een waarm treningspak an, een 
mu:-se op en een dikke sjaal omme. Van heur mem krigt ze wat lekkers mit en geld veur een 
bek r waarme sukelaomelk. 
As; e et pad uutlopt, zicht ze in de veerte dat Kellie al buten is. 
'Heo, Kellie,' ropt ze, as ze bi'j de boerderi'je is. 'Hej' ok zin om mit te gaon naor de ies-
baene?' 
Kell '.e wiemeistat, en kikt heur vraogende an. Dc hond wet niet percies wat een iesbaene is, 
mar hi'j wil altied wel mit Anna mit. 
Ann a lopt naor de baosies van Kellie en vragt as et goed is dat Kellie mitgaot. 
Dat mag, en Kellie vligt van poere bliedschop een peer keer in de ronte. 

As z bi'j de iesbaene kommen, bin d'r al een peer meensken van de iesklub an et kieken as 
et ie: stark genoeg is. Now, gelokkig is dat zo! 
Anna en nog een peer aandere kiender bienen mitien de schaetsen onder en stappen veur-
zichlig et ies op. Ic moe'n d'r altied eerst weer een betien an wennen. 
Mar al gauw hebben ze de slag te pakken en rieden de eerste ronties. 
Kellie zit an de kaant te kieken, mar verveelt him al gauw een betien. Dc hond besluut om 
ok op et ies te gaon. Eerst glibbert hi'j alle kaanten op en vaalt een peer keer op zien honne-
aacherste. En op zien honne-snute. Anna en de ere kiender moe'n daor vanzels omme 
lach€ n. 
'Hee, Kellie,' roepen ze, 'ie kun zo de baene mooi schone vegen. Ic lieken wel een 
sni'jschoever!' 
Dat kit de hond vanzels niet op him zitten. En Kellie zol Kellie niet wezen as hi'j niet volho-
len Z( 1 om op alle vier poties staon te blieven. Et lokt de hond nao een posien oefenen goed 
om 0) et ies veuruut te kommen. 
D'r bin onderhaand meer meensken op de iesbaene kommen. Allegere hebben ze aorighied 
an de vertonings van de grote, zwatte hond. 
Kick :ow toch, et liekt zuver wel as is de hond ok an et schaetserieden. Dat het hi'j vanzels 
ofkekm van de kiender. 
'Moej die buurhond van Anna now es zien,' zeggen de meensken tegen mekaander. 'Et 
liekt wel as het hi'j redens onder en is hi'j an et schaetserieden. Kick, hi'j gaot van zien rech-
terpoies op zien linkerpoties, et is een aorighied.' 
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Nao een posien besluten Anna en Keffle om even te bekommen en om wat lekkers te ne-
men. Anna nemt een beker waarme sukelaomelk en het van heur mem een stokkien koeke 
mitkregen. Kellie krigt een koeme mit fris waeter en een peer horinekoekies. De hond klokt 
gauw een peer bekken vol waeter op. Hi'j het ommeraek dust kregen van zien kapriolen op 
et ies. 

Vlakbi'j de iestente bin een peer kleine kienderties an et oefenen. Zo te zien staon ze veur et 
eerst op schaetsen, want et gaot niet zo best. Veural et iene joongien het et d'r hiel muuilik 
mit. leder keer as hi'j een peer streken doen zal, gaot et mis. Boem, daor ligt hi'j al weer 
laankuut op et ies. 
'Et wil niet, ik kan et niet,' zegt hi'j. '1k kan et echt niet, mem.' Ft goelen staot him naoder 
as et lachen. 
Zien mem, die de hieltied mit een andere vrouw staon het te praoten, foetert op him. Ze vint 
dat hi'j deurzetten moet. 'Aanders leer ie et nooit,' klaegt ze. 'Doe ik zo oold was as jow, kon 
1k al lange schaetserieden.' 
Ze dri'jt heur weer omme naor de aandere vrouw en vertelt hoe goed as zi'j vroeger schaet-
serieden kon. 
Anna en Kellie hebben et allegere heurd. Ze vienen et hatstikke zielig veur et joongien. Dan 
begint Kellie te wiemeistatten. Hi'j het wat bedocht. Gauw slobbert hi'j zien laeste waeter 
op, nemt nog een honnekoekien en pakt dan Anna bi'j de haand. 
Tegere lop en ze naor et kleine joongien. Kellie gaot veur him staon en bedudet Anna wat hi'j 
van plan is. Anna het mitien wel deur wat Kellie wil. 
'Kick,' zegt ze tegen et joongien, dat Jeroen Filet. 'Kellie wil jow helpen. Pak him mar beet, 
dan trekt hi'j jow over et ies. le kun ondertied perberen om streken te macken mit je schaet-
sen. 1k schaets wel naost jim. Wedden daj' et strakkies kunnen?' 
Jeroen kikt bliede en krigt weer wat hoop: '1k doe mien best, daor kuj' op rekenen!' 
Eerst gaot et al wat wiebelig, Kellie moet d'r vanzels ok even an wennen dat hi'j now iene 
op sleeptouw het. Mar et gaot de hieltied lichter en Iichter. Dat komt omdat Jeroen de slag 
de hieltied wat beter te pakken krigt. 

lederiene het nocht an schaetsmeester Kellie. Behalven de mem van Jeroen. Die zicht et niet, 
die staot nog steeds mit de rogge naor de iesbaene toe te kwebbelen mit de ere vrouw. 
Nao een peer ronties oefenen zegt Anna dat Jeroen et now mar es alliend perberen moet. 
En dat gaot wonderwel goed. Nao een posien schaetst et joongien dat et een meraokel is. 
Anna en Kellie vienen et geweldig. As Jeroen weer bi'j zien mem langs schaetst, stoot de ere 
vrouw heur an. 
'Moej' es naor die zeune van jow kieken,' zegt ze. 'Die schaetst inienen as schaetst hi'j al 
jaoren.' 
'Hoe kan dat now,' vragt Jeroen zien mem heur verbaosd of. 'Hi'j kon d'r j  zopas nog hiele-
maole niks van. 1k zee ja tegen jow, et wodt nooit zoe'n goeie schaetserieder as ik was!' 
Dc ere vrouw schuddekopt. Ze vint Jeroen zien mem aenlik hielemaole niet zo aorig. 
'Zal ik jaw es wat vertellen?' zegt ze daorom. 'Jeroen schaetst now al yule beter as doe ie zo 
oold weren. 1k weet nog wel dat ie doe nog aachter een oolde keukenstoel an hobbelden!' 
Jeroen zien mem krigt d'r een rooie kleur van. Dat had ze liever niet heuren wild! 
Ze daenkt even nao en ropt dan Jeroen bi'j heur. Ze vertelt dat ze hiel trots op him is. En dat 
ze, om eerlik te wezen, doe zi'j zo oold was, nog aachter een stoel schaetste. Mar dat ze dat 
hielemaole vergeten was... 
Zol dat now wel waor wezen? Of is Jeroen zien mem gewoon een betien een jakkepoester? 
Wat daenken jim? 
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OPDRACHTEN bij het verhaal Anna en Kellie op de iesbaene 

1. Omcirkel de goede antwoorden bij de volgende vragen: 

1. Anna heeft thuis één kerstboom. 

2. Anna en Kellie gaan naar de kunstijsbaan. 

3. Kellie is heel blij dat hij met Anna mee mag. 

4. Anna en Kellie zijn alleen op de ijsbaan. 

5. 'Redens' zijn hetzelfde als schaatsen. 

6. Kellie heeft helemal geen dorst na het schaatsen. 

7. 'Goelen' betekent huilen. 

8. Anna en Kellie vinden de moeder van Jeroen heel aardig. 

9. Jeroen doet erg z'n best om bet schaatsen te leren. 

10. De moeder van Jeroen kan heel goed schaatsen. 

Waar / niet waar 

Waar I niet waar 

Waar I niet waar 

Waar / niet waar 

Waar / niet waar 

Waar / niet waar 

Waar I niet waar 

Waar / niet waar 

Waar / niet waar 

Waar / niet waar 

2. Vul in elke zin het ontbrekende woord, in het Stellingwerfs, in: 

1. Op bet water van de 

2. Anna heeft een warm trainingspak aan, een 

3. Er zijn intussen meer 

4. Vooral het ene jongetje heeft het er heel 

ligt al een flunk laagje ijs. 

op en een dikke sjaal om. 

op de ijsbaan gekomen. 

mee. 

5. Jeroen kijkt 
	 en krijgt weer wat hoop. 

6. Jeroen 	 : alveelbeter dan toenjij zo oud was. 

3. Welk Stellingwerfse woord vind j  in dit verhaal het mooiste en leg ult waarom: 

Het mooiste woord vind ik 
	

omdat 



D-E-U-R- S -T-R-E-E-P-P-U-Z-E-L 

R E T T E L E 0 0 A L E K U S 	In de deurstreeppuzel 
zitten allemaole 

P 	S 0 K P S U 	K E R I A 0 	I 	U woorden 
die mit december 

E 	I S A M V 0 	R T L S W N 	M 	N te maeken hebben. 
Die woorden bin d'r 

P 	R E R A D U 	A U T K E E 	0 	D horizontaal1  vertikaal 
of diagonaal 

E 	P I K A F 0 	U K E E E Z 	0 	E inverstopt. 
Sommige letters wo'n 

R 	R K E L I T 	R R L D N R 	B 	R in meerwoorden 
bruukt. 

N 	U K E P Z A 	S E W 0 S E 	E 	K As jim alle woorden 
deurstreept hebben, 

E 	S A 0 I A W S E D A K E 	N 	L bind'rnog 
zestien letters over. 

U W P 1 N J A A L E N R K 	N 	A Zet die letters 
aachter mekere 

T 	P T S 0 L R 	S T I F I K 	E 	0 end'rkomt 
nog een woord 

E 	E I B A L L 	E N T N I L 	D 	S teveurschien! 
Welk woord is dat? 

N 	E A N E T HC ID E G S 	E0 

NV K L E M R 	El E  PEAK 

E 	E L EBO L LEN IRK 

G 	S C H I MME LOCH I 	ES 

S 	P EKE LAOS I E N N 	Dl 

ballen kelinder sukelaodeletter 
denrieboom klokke sukertaoi 
euliebollen laampe sunderklaos 
gedichten lochies surprise 
geknal pakkies taoipoppe 
kastfeest peperneuten twaelf ure * kastkraansien poeiermelk uutzitten 
karke schimmel vuurwark 
kedo slingers weens 
keerzen spekelaosien zwatte piet 
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ZUUK DE TWAELF VERSCHILLEN 

De twie tekenings bin haost etzelde, op twaelf verschillen nao. 
Welke twaelf verschillen bin dat? 

E 0  

. 
101 

, a 
0 

IES EN SNI'J 

Sneeuw en ijs horen bij de winter. In het Stellingwerfs noem je sneeuw sni'j en ijs ies. 
je ziet hieronder vijf keer het woord sni'j en vijf keer het woord ies. 

Zoek uit de rijtjes vijf woorden die je achter het woord sni'j kunt schrijven en 
vijf woordjes achter het woord ies. 

sni'j 	ies________________________________________________ 

sni'j 	ies______________________________________________ 

sni'j 	ies______________________________________________ 

sni'i 	 ies 

sni'j  ies_________________________________________________ 

waarm musse zommer taofel balle 
vlokke stoel koold baene koffle 
winter koe zwembad klokkien kaorte 
scheppe laand koppien boom hiete 
blue poppe dune deken voegel 
broek auto kaaste beer schoele 



Moppliffs 

je ziet hiernaast vier moppen staan. 
Ze worden alle vier in het Stellingwerfs verteld. 

Welke twee vind je het meest grappig? 
Probeer die hieronder zo goed mogelijk 

in het Nederlands te vertalen: 

CRAPPIES 

JoE:ine mient dat ze gien 
gal lieskeze lust. 
'Now,' zegt heur mem, 
'weet ie wat ie dan doen 
mc eten? Gewoon de keze 
opTten en de gatties op de 
raaid van je bod liggen laoten!' 

De heit van Josine zit bi'j 
de andarts en heurt him 
zeg en: 'Zoe'n groot gat 
ziej niet vaeke... zoe'n groot 
gat ziej' niet vaeke...' 
'Waorom zeggen jow dat twie 
kee,' wil Josine heur heit 
wet 2n. 
'1k :ee et mar ien keer,' zegt de 
tandarts, 'de twiede keer was 
de €:cho!' 

'Pri:is Willem Alexander het me 
opbld,' vertelt Tom aepetrots 
an Jroen. 
"Gel veldig,' vint Jeroen, 'wat 
zee ii'j dan?' 
'Ne:m me niet kwaolik, verkeerd 
verF unnen,' zegt Tom. 

"Wet en jim wel wat gruun is en langs 
een ielling naor beneden glidt?' 
vrag : Josine an Jeroen en Tom. 
De F eide jongen weten et niet. 
Ten skiwi,' guest Josine. 

Uut de bse is veural bedoeld veur de midenbouw van et basisonderwies in de Stelling-warven en verschient vier keer in et 
jaor. Et zodt bedocht, saemensteld en klaormaekt deur Sietske Bloemhoff en Géry Scholten van de Stichting Stellingwarver 

Schrieversronte in Berkoop (info@s tell ingwarft.nl, till. 0516-451108). 
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