
BE STE KIENDER! 

Ok in disse Iaeste Uut de buse van dit schoelejaor staot weer een aorig Stellingwarfs 
verhael en kuj' over alderhaande onderwarpen lezen die mit oonze streek te maeken 
hebben. Zo begint op de volgende bladziede Trekvoege/t!es, een verhael dat uutlegt 
waorom as voegels trekken. Daornao zieJ' een peer vraogen en opdrachten die mit et 
verhael te maeken hebben. Op de vierde bladziede wodt verteld over een onderzuuk. 
Dat onderzuuk wodde daon tussen 2002 en 2004 am te zien hoevule bruudvoegels 
d'r in de Stellingwarven veurkommen. Op dieze!de bladziede staon ok vierentwintig 
voegelnaernen in et Nederlaans, mit daornaost de Stellingwarver naeme. Soms lieken 
de naemen op mekere, mar meerstal (hielemaole) niet. Now wit dat niet zeggen dat 
alte meensken die Stellingwarfs praoten disse woorden nog bruken. Zo bin d'r mar 
hie[ weinig meensken meer die een 'zanglijster' nog gee! vieugeltien numen. Veerweg 
de meerste Stellingwarfspraotenden hebben et over een zang-liester! En zok soorte 
van veurbeelden bin d'r wet meer in de list te vienen. 
De deurstreeppuzel op bladziede vufe het mit et laandschop te maeken, perbeer die 
mar gauw een keertien op te lossen! Op bladziede zesse staot weer es de rebriek 
Vroeger en now. Now ja, aenlik is et zo, dat die bladziede atliend mar over vroeger 
gaot. Dr wodt verteld over twie oolde boerderi'jen die at lange niet meer bestaon. 
Op bladziede zeuven wodt verteld 
over een ni'je lesbundel die van alles 	MOPPIEN 
te maeken het mit boerderi'jen en d'r 
is ok een vertaelopdracht te vienen. 	'Heit, ie hadden me toch een ni'je fiets 
En op de aachterkaante kuj' weer 	beloofd, as 1k over gaon zol naor 
een strip lezen die over dat now en 	groep zeuven, is et niet?' vragt Lukas. 
can wat onhaandige mannegien 	'Ja, dat weet ik nog wel,' zegt Heit. 
Jochem gaot. We weensken jim veul 	'Now, Heit, clan he'k goed ni'js veur 
plezier mit Uut de buse en vanzels 	jow: ie kun je geld holen!' 
een hiele mooie zommervekaansie! 



Trekvoegelties 
(Een verhael van Roely Bakker) 

Bram, et siesien, zit in de oolde pereboom te kwinkeleren. 
'Zunnegien, bedaankt daj' oons je waarme straolen weer sturen. Daj' de 
meitied brengen en de blossem en et gruun weer wakker roepen...' 
Hi'j gaot zo in zien gezang op, dat hi'j gien acht geft op de dikke apples- 
katte, die de boom inklimt. 
Veurzichtig gaot de katte bi'j de stamme omhogens, clan de takke op waor 
Bram zit, en... 
'Zo, now he'kje. le weten toch wel dat voegelties die te vroeg zingen veur 
de poes binnen.' 
Een grote klauwe drokt de aarme Bram plat op 'e takke. 
Hi'j kan glen kaant uut. 
'Och poes, beste poes,' piept hi], 'moej' es kieken wat veur een prachtige 
dag et is. De zunne schient. Alles staot in bluui. Op zoe'n dag kuj' me toch 
niet doodmaeken en opeten? En butendat, 1k moet de zunne bedaanken 
veur heur goele gaoven. Aans wodt hi'j kwaod en komt hi] niet weer. Dan 
blift et veur altied gries en grauw. Alies zal van de koolde doodgaon. Dat 
wil le toch niet op jow geweten hebben?' 
Poes strikt him es naodaenkend over zien snorhaoren. 
Nooit meer de zunne, altied gries en grauw? 
Nee, dat liekt him niks. 
Mar zien buit zomar opgeven? 
Daor het hi'j glen aorighied an. 
Hi] het Bram eerlik vongen. 
As die wat beter acht geven hadde, clan had hi] bi'jtieds votv!iegen kund. 
'Weej' wawwe doen,' zegt poes, '1k zal je now gaon Iaoten. Mar dan moej' 
me beloven, daj' vanaovend as de zunne onder is, weerommekommen. 
As raskatte kan 'k je zo niet gaon laoten, dat begriep ie wel. Beloof ie mi'j 
daj' d'r vanaovend weer binnen? Eers weet 1k je te vienen. Al moe'k de 
hiele wereld rond, 1k zal je kriegen.' 
Bram kruust twie ti]en en belooft et grif. 
Mit dat poes de pote optilt, is et voegeitien vat. 
Boven in de boom zit et nog even wat te bekommen, clan kIinkt zien lied 
al weer heiderop. 
Tegen de aovend wodt Bram toch wat ongemakkelik. 
Doukies gaot de zunne onder. 
Dan komt de katte him zuken. 



Hi'J kan toch niet de hiele naacht wakker blieven. Hi'j krigt et zo benauwd 
dat hi'j verget te flu iten. 
De oolde oele komt daele. 
Mat zit ie daor te kniezen, Bram. Is d'r wat?' 
'Och meneer de oele, 1k bin zo dom west, 1k hebbe me deur de katte van-
gen laoten. Hi'j het me gaon Iaoten, totdat de zunne ondergaot. Now is et 
haost zowied. Dan komt poes me zuken en bin 1k nargens meer veilig.' 
'Laot me es even prakkeseren. 1k daenk da'k de oplossing weet. le moe'n 
now vilegen gaon. De kaante op waor de zunne ondergaot. Aj' staorigan 
deur vilegen, dan hael ie de zunne wel weer in. Dan moej' d'r veur zor-
gen, daj' altied daor binnen waor de zunne sch lent. Zolange gaot hi'j niet 
onder. Zolange het de katte gien recht je te pakken.' 
Bram gaot mitien op weg, de zunne aachternao. 

Now zovule jaoren laeter bin d'r nog hieltied voegelties die mit de zunne 
mittrekken. 
Trekvoegelties. 

Zoek in het verhaal tien woorden op die in het Stellingwerfs en het 
Nederlands hetzelfde zijn: 

Vertaal de volgende zinnen in het Nederlands: 

Hi'j kan glen kaant uut - 

Doukies gaot de zunne onder - 

De oolde oele komt daele - 



EDVOGELS IN DE STELLINGWERVEN 

wordt wel eens gevraagd hoeveel vogel-
soorten er in de Stellingwerven broeden. 
)e heer Wiebe Scheenstra, natuurkenner 
'an onze streek bij uitstek, heeft met hulp 
in anderen daar onderzoek naar gedaan. 
Dat onderzoek gebeurde tussen 2002 en 

2004. Het resultaat daarvan verscheen 
onlangs in een duidelijk overzicht. In 

totaal zijn er 135 soorten geteld, waar-
van 36 vogelsoorten op de zogenaamde 
ode Lijst staan. Op die lijst staan soorten 
in hun bestaan bedreigd worden. Zonder 
bescherming en verbetering van de leef-
omgeving kunnen ze niet gered worden. 

Hieronder zie je een deel van de 
vogels die in de Stellingwerven 

broeden. Wij hebben daar steeds 
de Stellingwerfse naam aan toegevoegd. 
Is er (RL) achter de vogel staat, betekent 
dat, dat de vogel op de Rode Lijst staat. 

Het volledige overzicht van de heer Scheenstra is voor € 2,00 te koop 
bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Appelscha. 

Nederlands - Ste!Iingwerfs 
	

Nederlands - Ste//in gwerfs 

buizerd - schofferd 
geelgors - schele vinke 
goudhaantje - gooldhaentien 
grasmus - toffeltien 
grutto - gritte (RL) 
houtduif - ringeldoeve 
kievit - kiewiet 
kneu - heiderebientien (RL) 
krakeend - krakente 
merel - zwatte hester 
ooievaar - sturk 
roodborst - roodbossien 

spreeuw - protter 
steenuil - stienoele (RL) 
torenvalk - wiekel 
vink - vinke 
veldleeuwerik - lurkien (RL) 
vlaamse gaai - hooltekster 
wielewaal - gelegouw (RL) 
winterkoning - doempien 
wintertaling - krikke (RL) 
wuip - wi/p 
ijsvogel - iesvoegeltien 
zanglijster - gee/v/eu geltien 



singel 
sloot 
sluus 
stiekels 
straote 
striepe 
stuw 
vennegien 
weg 
wiek 
wal 
zaand 

heideveld 
heuvel 
hujlaand 
kaampe 
klaover 
kenaal 
kuierpad 
Iaene 
Hem 
maod 
Poole 
petgat 
revier 

bente 
bomen 
bos 
bouwlaand 
brink 
brogge 
dam 
delle 
d rek 
dunen 
eilanen 
fietspad 
greide 

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

In de deurstreeppuzel moe'n de woorden die onder de puzel staon, votstreept wod-
den. Alle woorden hebben mit et Iaandschop te maeken. Aj' at die woorden votstreept 
hebben, hoot ie nog negen letters over. Aj' die aachter mekere zetten, ziej' flog een 
woord dat mit et laandschop te maeken het. De woorden zitten horizontaal, vertikaat 
of diagonaal verstopt, en soms nog aachtersteveuren Ok. En, let op: sommige letters 
bin in meerdere woorden bruukt! 

BROGGE K  I RBBOS 	4J E 

OE L A A N E KS LOOT TC 

w 
U V H U J L A A N D M I G R 

WI S U U L SIR I E PEA 	 r 

L E G R E I D E D K N RSO 

ARöMN E L A E NET ST s 
ZF 

A T A G T E P L E V U E HE 

NOE N L R S G E W I E K 

EAU L E M N N M A A W E 

K   LAOVE RP ZMDAN 

Tp  

- 

NE I GE N N E  POE L E 	 - 
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VROEGER EN NOW 

Op disse bladziede zien jim twie foto's van oolde Saksische boerderi'jen die at lange 
niet meer bestaon. Ze stonnen indertied in Else (Elstoo) en bin vermoedelik beide 
rond 1640 bouwd. De boerderi'je op de onderste foto is warschienlik in 1925 othreu-
ken, de aandere, die doe nog in een hiele goeie staot was, braande in 1960 of. 
Vroeger stonnen d'r in de Stellingwarven een hieleboel Saksische boerderi'je, tegen-
woordig bin d'r mar een peer meer. Een hiel mooi veurbeeld kuj' nog zien in 
Steggerde. De drie belangriekste kenmarken van een Saksische boerderi'je bin de 
recht opgaonde veurgevel, ien lang dak over de woon- en bedriefsruumte henne, en 
een potstal. In zoe'n potstal, waor et vee los in lopt, wodt de mest 'oppot'. Die mest 
was, veurdat de keunstmest uutvunnen wodde, hiet belangriek om et (bouw)laand mit 
te bemesten. Vaeke maekten de boeren ok zels heur botter en keze in de kaarnhoe-
ke. Doe rond 1900 de zuvelfebrieken d'r kwammen, en een posien laeter ok de 
keunstmest, verdwenen de Saksische boerderi'jen langzem mar zeker. 

Disse boerderi'je was indertied van Jan Folkerts Veenstra en stan an de westkaante 
van de Hoofdweg, tegenover waor now de kapper van Else zit. 

De ere Saksische boerderi'je ston op een kaampien laand naost de boerderie die 
vandaege-de-dag op et adres Hoofdweg 49 staot. An de ere kaante van et kaam- 

pien lopt now de weg De Monden. 



BC ERDERIJEN IN OOST- EN WESTSTELLINGWERF 

Vorg jaar verscheen speciaal voor het basisonderwijs in Oost- en Weststellingwerfde 
bur del Boerdenjen in Oost- en Weststellingwerf. In deze bundel wordt do geschiede-
nis en de kenmerken van de boerderijen in onze omgeving beschreven. Veel aan-
dacht is er voor de Saksische boerderij, waarvan er twee voorbeelden op de vorige 
bladzijde staan. 
Dit najaar verschijnt er nog een informatieve bundel die speciaal voorjullie ontwikkeld 
is. In die bundel wordt over heel veel boerderijen die in onze streek stean, of gestaan 
hebben, verteld. Er is geprobeerd am zoveel mogelijk boerderijen uit alle hoeken van 
Stellingwerf aan bod te laten komen. Waarschijnlijk zal de bundel zo flu en dan aan-
gevuld warden, omdat er nag steeds nieuwe gegevens of verhalen binnenkomen. 
Nast doze twee informatieve bundels verschijnen er oak verschiliende verwerkings-
mogelijkheden. Zo kreeg elke school yang jaar al een bundel met Stellingwerfse nijm-
pjes en gedichten, die allemaal te maken hebben met de boerderij. Aan andere bun-
dels wordt op dit moment nag hard gewerkt, we houden jullie op de hoogte! 

B OERDERI'JEN 
	

BOERDERIJEN 

hieronder staot links een riegeltien woorden in et Ste//in gwarfs. Die woorden hebben 
alie gore mit de boerderije to maeken. Et doel is dat Jim de Nederleanse vertaeling van 
elk woord an de rechterkaante opschrieven. Weten jim eon woortien niet? Now, as et 
goed is het ok Jim schoele eon Ste//in gwarfs Woordeboek. Daor kuj' dat woord dan 
mooi in opzuken! Mar misschien vaa/t et a/fe gore ok wel eon bet/en mit! Sukses! 

U Stellingwarver woord 	 Het Nederlandse woord 

botte r 
groslaand 
trekker 
m i 'jm es ie n e 
keze 
koenen 
zuvelfe brie k 
schure 
h uj 
jarretan k 
boerinne 
peerd 
hekke 
staldeure 
waegen 
dongbulte 
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