
BESTE MENDER! 

Veurjaor 2005! We hebben de winter weer aachter de rogge en duken mit mekeer een ni'je 
jaorgang van Uut de buse in. D'r is ok now weer van alles te lezen, te doen en te bekieken in 
dit Stellingwarver schoelekraantien. Zo kuj' op bladziede twie en drieje een ni'j verhael lezen 
over Anna en heur buurhond Kellie. Op bladziede viere staon negen zinnegies uut dat verhael 
die aj' in et Nederlaans vertaelen moeten. Op bladziede vufe staot een deurstreeppuzel, waor-
van de woorden allemaole te maeken hebben (kunnen) mit een dörp. Daornaost ziej' op die 
bladziede een opdracht die te maeken het mit alle dorpen van de Stellingwarven. Op bladzie-
de zesse is een taelopdracht te vienen. Daor moej' Stellingwarver woorden die mit mekeer te 
maeken hebben bi'j mekere zuken. Dat lokt je vast wel! Op die bladziede staon trouwens ok 

een viertal grapples. 
Op bladziede zeuven 
kuj' een mooi gedicht 
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buse en tot de volgen- 

- 	 dekeer! 

Een ooldefoto van Makkinge, iene van de dattien dorpen van Oost-Stellingwarf(zie blz. 5) 



KELLIE HELPT TOM 
Een verhael van Sietske Bloenihoff 

Op een zaoterdagmiddag lopen Anna en Kellie tegere naor et dorp. 
Ze weren daor al een posien niet west, want et was al tieden weer van niks. Koold 
en natte sni'j en hadde wiend. Now ja, Anna was vanzels wel naor et dorp west. 
Zi'j moet ommes naor schoele toe, veer of gien weer. Dat wetenjim ok wel. 
Mar Kellie had amper een pote buten de deure zet. 
Kellie vligt him daorom now lekker even uut. Anna het een dikke stok die ze de 
hieltied een aende votgooid. Kellie stoeft d'r dan aachteran, gript de stok en 
brengt die, zo hadde as hi'j kan, weer naor Anna. Dat gaot zo een hiele poze deur, 
totdat ze bi'j et dorp binrien. 
'lIec, Kellie,' zegt Anna inienen tegen de hond. 'Hoe zol et aenlik mit Isa en Tom 
wezen, zollen ze al in oons dörp wonen? 1k heb Isa nog niet bi'j mi'j op schoele 
zien. Mar misschien hebben heur oolden een huus kocht an de ere kaante van et 
dOrp, en dan gaot ze naor de aandere schoele. Zullen we straks even langs heur 
pake en beppe lopen? Die weten et vanzels we!.' 
Kellie wiernelstat en springt een keer tegen Anna op. Hi'j vint dat een goed idee, 
hi'j wil best weer een keertien mit Tom speulen. 
In et dorp vaalt niet yule te beleven. Een boel kiender daor Anna vaeke mit 
speult, bin d'r niet. Misschien moe'n ze wel mit heur oolden mit te winkelen, of 
rnisschien bin ze naor de sport of naor nog wat aanders. Anna en Kellie besluten 
daorom om mar mitien naor de pake en beppe van Isa te gaon. 
Now, en dat treft! As ze et pattien oplopen naor et huus toe, zien ze om de hoeke 
van et huus Isa en heur bliendegeleidehond Tom an kommen. 
'Hoe bestaot et,' zegt Isa, 'we bin hier krek. En we hadden et net over Jim, doe 
beppe inienen stomverbaosd zee: "Hedenhitskes nog an toe, Isa. le willen et niet 
geleuven, mar daor kommen Anna en Kellie krek an. Loop mar gauw mit Tom 
om huus henne, ze kommen oons pattien al in." Wat mooi dat jim d'r binnen,' 
gaot Isa in ien aosem deur. 'Dan he'k temeensen wat te doen, want we kun aen-
uk niet zo yule.' 
'Wat is d'r dan an de haand,' vragt Anna, 'of is d'r soms wat mit Tom?' 
Intied hebben Kellie en Tom mekere hielendal besnuffeld en bereuken. Tom 
komt, as hi'j zien naeme heurt, naor Anna toe, mar et gaot niet zo hadde. 
'Toni het een zeer potien,' verte!t Isa. 'Hi'j het mit zien potien in een stok glas 
trapt en him doe sneden. Et bloedde best en de dierenarts het de snee hechten 
moeten. Tom kon eerst alliend mar op de ere drie poten hinken. Et is now een 
stok heter, mar hi'j moet nog veurzichtig an. Hi'j kan daorom niet goed genoeg 
opletten hoe ik lopen moet. Wi'j kun now alliend mar een betien bi'j huus omme-
scharrelen en niet argens aanders henne en dat vienen we best jammer, vanzels.' 



Tom kikt now hiel sneu en lat de stat hangen. Kellie wil de ere hond troosten en 
slikt Tom een peer keer om de snute. Dan lopt Kellie naor et hekkien en weer 
weeromme en kikt Anna en Isa an, slat mit de stat en blaft een keertien. Dan lopt 
hi'j weer van Tom naor et hekkien. Kellie komt weeromme en kikt Anna opni'j 
an en begint weer te blaffen. 
'Wat wol ie vertellen, Kellie,' vragt Anna. 'Daenk ie dat le wel mit oons lopen 
kunnen, bedoel ie dat?' 
'Woef,' zegt Kellie. Ja, dat bedoelt hi'j. 
'Netuurlik,' zegt Anna. 'Kellie bedoelt dat hi'j Tom wel helpen kan. As Kellie 
now de hieltied goed uutkikt as d'r ok auto's of fietsen an kommen, dan hoeft 
Tom daor niet op te letten. Dat kan Kellie hiel goed. Zo is et toch, now Kellie?' 
vragt ze de hond nog es veur alle zekerhied. 
'Woef, woef,' blaft Kellie, bliede dat Anna him zo goed begript. 
'Tsja,' zegt Isa, 'dan zollen we rnisschien wel even naor et speulveltien toe kun-
nen, daor he'k wel nocht an. Mar we moe'n dat wel even mit beppe overleggen.' 
Gelokkig vertrouwt beppe et wel. Kellie is een hiele pientere hond, vint ze, en 
Anna is d'r ommes ok bi'j. Dan kan d'r toch niks misgaon? 
Even laeter lopen Isa en Anna mit de beide honnen de straote uut. Kellie lopt fier 
veurop, de oren recht overaende. Hi'j kikt goed uut en hoolt intied Tom en Isa ok 
in de gaten. As ze de straote overstikken moeten om zo bi'j et speulveltien te 
kornmen, gaot hi'j netties zitten te waachten tot ze d'r allegere binnen. Dan gaot 
hi 'j staon en kikt naor links en dan naor rechts. Ur komt van links een fiets en 
in de veerte zicht hi'j ok nog een auto ankommen. 
Kellie gaot veur Tom en de beide rnaegies staon en tilt een veurpote op orn zo te 
beduden dat ze niet overstikken kunnen. As de fiets en de auto vot binnen en d'r 
veerder gien verkeer meer an komt, gaot de hond midden op de weg staon en 
blaft een keertien. Dat betekent dat ze overstikken kunnen. 
Op et speulveltien stelt Isa veur om Kellie nog wat meer over et geleiden te leren. 
Dat wil Kellie wel, en mit hulpe van Tom die alles veurdot wat Isa vertelt, leert 
Kellie die middag een hieleboel. Weeromme naor et huus van de pake en beppe 
van Isa, brengt Kellie zien lessen mitien in de praktiek. Et gaot hatstikke goed, 
Kellie is zuver een echte bliendegeleidehond en krigt van iederiene ploempies. 
Van Isa heur beppe kriegen beide honrien een peer heerlike honnekoekies die ze 
lekker opsmikkelen. 
Een posien laeter gaon Anna en Kellie op huus an. Kellie speult weer mit zien 
stok. Geleiden vint hi'j best mooi, mar hi'j wil him now nog even as een gewo-
ne hond Iekker uutvliegen. En Anna bedaenkt dat ze hielemaole vergeten het te 
vraogen as Isa en Tom hier now al in de buurt wonen. 
Now ja, dat heuren zi'j en jim een volgende keer dan wel! 
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Vet taal onderstaande zinnetjes uit liet verhaal Kellie /ielpt Torn in het 
Nederlands: 

1. Op een zaoterdagmiddag lopen Anna en Kellie tegere naor et dorp. 

2. Anna het een dikke stok die ze de hieltied een aende votgooid. 

3. In et dorp vaalt niet yule te beleven. 

4. Et is now een stok beter, mar hi'j moet nog veurzichtig an. 

5. Tom kikt hie] sneu en lat de stat hangen. 

6. Mar we moe'n dat wel even mit beppe overleggen. 

7. 'Woef, woef,' blaft Kellie, bliede dat Anna him zo goed begript. 

8. Even laeter lopen Isa en Anna mit de beide honnende straote uut. 

9. Dat heuren zi'j enjim een volgende dan we]! 
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et dörp 	D-E-U-R-S-T-R-E-E-P-P-U-Z-E-L 	et dorp 

In de deurstreeppuzel moe'n de woorden die naost de puzel staon, votstreept wodden. Alle 
woorden hebben mit et ddrp te maeken. As al die woorden votstreept birmen, blieven d'r negen 
letters over. Aj' die aachter mekere zetten, ziej' flog een woord dat mit et dorp te maeken het. 
De woorden zitten horizontaal, vertikaal en diagonaal in de puzel verstopt, en soms nog aach-
tersteveuren ok. Butendat kommen sommige letters in meerdere woorden veur! 

HDDABMEWZKö 
auto 
brievebusse 	 E 	D 	N 	0 	T 	0 	R 	P 	A 	R 	K 
brogge 
bibliobus 	 U 	L 	A 	N 	T 	E 	E 	R 	N 	R 	P 
febriek 
fietspad 	 F 	E 	B 	R 	I 	E 	K 	N 	S 	D 	S 
heufdstraote 
huzen 	 D 	A 	P 	S 	T 	E 	I 	F 	L 	C 	U 
karke 
lanteern 	 S 	T 	0 	E 	P 	E 	N 	E 	H 	N 	B 
park 
plein 	 I 	I 	T 	H 	L 	E 	V 	0 	E 	R 	0 
rotonde 
schoele 	 R 	R 	U 	P 	N 	I 	E 	Z 	0 	W 	I 
sportveld 
stoepe 	 A 	0 	A 	0 	R 	L 	U 	G 	I 	U 	L 
vaort 
wiek 	 OAWOE 	H 	G 	E 	US 	B 
winkels 
wonen 	 T 	V 	P 	S 	L 	E 	K 	N 	I 	W 	I 
zwembad 

ES 	SUB 	EVE 	I 	R  

De dörpen van Oost- en West-Stellingwarf 
Hieronder hebben we alle dörpen van Oost- en West-Stellingwarf in alfabetische volgoddei; en 
in et Stellingwarfs, veur Jim opschreven. Kun Jim angeven welke van de dorpen in Oost-
Stellingwarfliggen en welke in West-Stellingwarf? 
Trek een rontien om de dörpen die in Oost-Stellingwarfliggen. Om Jim een betien op weg te 
helpen, dat bin d'r dattien! 

Appelsche - Berkoop - Blesdieke - Buil - Dc Blesse - De Fochtel - De Haule - De Hoeve - 
De Langelille - De Oosterstreek - Der Izzerd - Donkerbroek - Else - Haulerwiek - 
Hooltpae - Hooltwoolde - Langedieke - Makkinge - Munnikeburen - Noordwoolde - 
Ni'jberkoop - Ni'jhooltpae - Ni'jhooltwoolde - Ni'jlaemer - Ni'jtriene - Ooldelaemer - 
Ooldetriene - Oosterwoolde - Peperge - Raevenswoold - Scharpenzeel - Sliekenborg - 
Spange - Steggerde - Sunnege - Vinkege - Waskemeer - Wolvege - Zaandhuzen 
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WELK WOORD HOORT BIJ WELK WOORD? 

Trek een streep tussen de woorden die volgensjou bU elkaar horen: 

ekster winter 
hiete schommel 
zaand koe 
sni'j gebouw 
speultuun mem 
melk voegel 
kaemer dunen 
schoele vuur 
heit verkeer 
auto huus 

Welke woorden zUn in het Stellingwerfs en het Nederlands geljk? 

GRAPPlES 
Zaegen 
	

Lezen 

Wouter gaot mit zien heit naor een 
concert veur vioelen. 
Hi'j vint d'r hielemaole niks an en zegt: 
'Heit, as die meensken heur kissies 
allegere deurzaegd hebben, zuwwe 
dan mar naor huus?' 

Mem vragt an Marieke wat ze lest. 
'Dat weet ik met,' zegt Marieke. 

'Hoe kan dat now,' vragt mem, 'ie 
bin ja hadde-op an et lezen?' 

'Kiopt,' zegt Marieke, 'mar ik 
luuster zels met.' 

Snugger 
	 Nat 

'En, hoe was de wedstried?' vragt Geert 	Twie skeletten gaon naor et kefé. 
an zien kammeraod. 	 Et iene skelet bestelt twie kola. 
'Nul-nul,' antwoordt Wieger. 	 Et ere skelet zegt: 'Doe d'r 
'En bi'j de rust'?' vragt Geert geInteresseerd. 	mitien ok mar een dwell bi'j!' 



Lodewiek Hooghiemstra 

Kiewiet 

Mitje deftig koppien stik ie 
boven de groshalms uut, 
permaantig en andachtig struun ie 
deur et gruunlaand 0mm', 
foeleindig trippend trek ie 
de pieren uut de grond; 
mit de wiend die wappert in je kuifien, 
de zunne glaanzend op je verepak, 
bi 'j' de trots en glorie 
van oons grune, natte laand. 

Lienig dri'jend, dukend, kerend 
wiekel ie deur de locht, 
vrundelik en bliede roep ie 
je naerne in de wiend, 
dan weer stiegend, dan weer daelend 
speul ie boven et laand, 
onderwiels wel haorscharp lettend 
op de eier en je nust... 
en de zuker in de lanen 
die ze niet te vienen wus. 

(Uut Stellingwarver Streekwoorden, 
uutgeveri )e Van de Berg, Almere) 

Woorden1stje 

groshalms - grassprieten 
struun - strum (van strunen) 
gruunlaand - weiland 
foeleindig - pinnig, fel 
pieren - wormen 
zunne - zon 
bi'j' - ben je 
lienig - lenig 
dri'jend - draaiend 

wiekel - hier: circelt, draait rondjes 
locht - lucht 
bliede - blij 
stiegend - stijgend 
daelend - dalend 
onderwiels - intussen 
haorscharp - haarscherp 
nust - nest 
zuker - zoeker 
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