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BESTE MENDER!
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Et ni'je schoelejaor is weer begonnen, dus is d'r mitien ok weer
een hiele ni'je Uut de buse! In et kraantien vienen jim van alles.
Vanof bladziede twieje (2) kuj' een hiel mooi verhael lezen van
Martha Hoekstra van Hooltpae (Oldeholtpade). Dat verhael hiet
Ekke, de pestkop en gaot over een ondeugende iekhoorn.
Daornao is et de beurt veur een rnooi gedicht van Jan
Veidhuizen. Van him verschient in september de eerste dichtbundel, en dit is iene van de gedichten daoruut.
Op bladziede zesse staot een deurstreeppuzel mit allegere woorden die mit oonze streek te maeken hebben. As jim die puzel
oplost hebben, blieven d'r nog funk wat letters over die aachter
mekere ok een woord vormen. Now ja, jim weten staorigies-an
ok we] hoe dat gaot, is et niet?
Op bladziede zeuven kuj' over oolde knikkerspellegieS lezen.
Jim knikkeren now ok nog wel, mar vroeger wodde dat in oonze
orngeving deur de kiender van doe een hieleboel daon. D'r weren
hiel yule verschillende en over een peer d'r van vertellen wejirn.
D'r staot mitien bi'j hoe et moet, dus wie wet gaon jim morgen
mitien an de slag, of kun we beter zeggen 'an de rol'?
Op de aachterkaante kuj' vanzels weer een mooie strip bekieken
en lezen over Jochem, et wat onhaandige, en soms ok wat onneuzele, mannegiefl.
Veul plezier mit Uut de buse en tot de volgende keer!
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EKKE, DE PESTKOP
(Een verhael van Martha Hoekstra)

Roets, roets, roets. In een raosend tempo vligt Ekke van et boverste toppien van
de ekkelboom hielemaole naor beneden. Hi'j gaot rechtop zitten en zien zwatte
kraalogies kieken loerende in de ronte. De iekhoom is in een ondeugende bujje.
Alle dieren bin drok in de weer mit et zuken naor eten veur de winter. Hi'j vint
et mooi om ze wat te pesten.
Kick, daor hej' Evert, et stiekelvarken. Hi'j het de aarms vol mit blaeden. Ekke
verstopt him aachter de ekkelboom. As Evert veurbi'j lopt, springt Ekke te veurschien en ropt luud: 'Oe, oe!' Evert stikt zien aarms van schrik de locht in. Dc
blaeden valen as regendruppen over him henne.
'Aekelige aep daj' binnen,' foetert Evert, 'ik moet dekens macken van disse blaeden. Dc winter kornt d'r an, now kan 'k weer opni'j beginnen.'
Gniezende stapt Ekke over et bospad. Wat schrok die Evert. Al zien stiekels stonnen rechtop. Sssst... Wat heur ik daor, wat een gepiep, daenkt Ekke. Dat kon
Haarm de hamster wel wezen. Haarm de hamster mit zien piepende kroje. Oe
heden! Haarm bet de kroje boordevol mit zaoties, beigies, takkies en wat al met
nicer. Hi'j het niet in de smiezen dat Ekke him begloept. Haarm speurt langs et
pad oni nog meer lekkers op te zuken. Hi'j raept een peer haezelneuten op. Mar
as hi'j ze in de kroje doen wil, is de kroje vot!
Verbaosd kikt Haarm orn him henne, hi'j hadde de kroje hier toch staon.
Ui, hi, hi, klinkt et aachter een peer struken. Daor het Ekke de kroje verstopt, mar
hi'j gaot zels gauw vot. Ekke zocht al weer een aander dier op orn te pesten.
Inienen zicht hi'j Sikke Slakke hiel langzem tegen een blad opkroepen.
Hoj Sikke,' zegt Ekke, 'wat heb ie de gang d'r in, waor gaot de reize naor toe?'
1k wil ems veur de winter bi'j boer Jonker wezen,' antwoordt Sikke, 'die het een
rnooie dongbulte en daor wil ik onder overwinteren.'
Dan gaoj' wel de verkeerde kaante op,' mient Ekke, 'weej' wat? Hool je mar an
mien stat vaaste, dan breng ikje wel.'
Dat is now toch aorig van Ekke, now? Mar och, Ekke vligt van boom naor boom,
en mit een vaosie... Dan weer naor et toppien van de boom, en dan weer naor
beneden. Sikke kan him in et laest met meer goed vaasteholen en vaalt boven uut
een boom weg naor beneden. Onder de boom blift hi'j eerst versuft liggen, mar
dan komt hi'j staorigiesan weer bi'j zien positieven. Et dringt tot Sikke deur wat
Ekke uutspoekt bet. Hi'j is now nog veerder van boer Jonker en moet now nog
]anger kroepen. Inienen daenkt hi'j an wat zien vader altied zee: 'Kop d'r veur,
Sikke.' Hi'j foetert nog wat op Ekke omme, mar daenkt ok, dan mar wat langer
onderwegens, ik heb ommes mien huus bi'j me.
Ekke spoekt intied al weer van alles uut. Hi'j bet Rik de spinne al veur et lappien
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holen. Die docht dat hi'j een lekkere vliege in zien web had, mar et bleek een takkien te wezen dat Ekke d'r in steuken hadde. Doe Rik dat in de smiezen kreeg,
wodde hi'j zó kwaod dat hi'j haost niet meer uut zien woorden kommen kon.
'Pak me dan, aj' kunnen,' plaogt Ekke.
'A'kje in mien web vangen kan, dan, dan, dan...!' ropt Rik kwaod.
'Dat loktje toch lekker niet,' gniest Ekke, en lat Rik lelk aachter.
Dan zicht Ekke bi'j een waeterdobbe inpakte koffers staon. De zwelvers vliegen
vandaege of morgen naor et zuden toe, et wodt heur hier te koold. Mem zwelver
is nog drok an 't wark, ze wil heur husien schone aachterlaoten. De kleine zwelverties bin an et oefenen, ze doen tikkertien en koppeltiendukelen in de Iocht.
Ekke voert weer wat in zien schild. Hi'j pakt hiel veurzichtig de koffers, sleept
ze een aentien mit en haelt alles wat in de koffers zit d'r weer uut. Wat een rornmel! Ekke kiapt in zien poties van et lachen, now moe'n de voegels straks alles
weer inpakken veurdat ze vot kunnen.
Zo is Ekke alle daegen in de bos an de gang, tot vervelens toe. Hi'j nemt altied
wel iene te fieter. De aandere dieren kriegen een hekel an Ekke, want ze hebben
et slim drok. Heur winterveurraod is nog niet groot genoeg. Zoe'n lastige iekhoorn hebben ze gien verlet van, ze kun him missen as koezepiene.
Ekke het et zo drok nut pesten dat hi'j niet iens in de gaten bet dat et de hieltied
vroeger donker wodt, dat d'r de hieltied minder blad en ekkels op de grond valen.
lederiene het now onderhaand zien winterveurraod zowat bi'j mekere scharreld,
behalven Ekke. Totdat d'r op een morgen wat ies op et bosmeertien ligt, mar ok
dat gaot an Ekke veurbi'j. Et dringt niet tot Ekke deur dat hi'j nog gien eten veur
de winter het. Dit wodt hongerlappen.
Op een morgen wodt Ekke wakker, omdat zien maege zo verschrikkelik knort.
Ekke schrikt d'r van. Mitien staot hi'j op scharp. Eten? Hi'j het hielendal niks te
eten, hi'j had et vusen te drok had mit et plaogen van ere beesten. Ekke vligt naor
buten en staot even laeter an de grond te klauwen op zuke naor wat neuties of
ekkels. Mar wat vaalt dat of, de grond is hielendal bevreuren. Inienen kommen
de traonen te veurschien. Hi'j het zoe'n honger, hi'j wodt d'r zuver misselik van.
Haarm de hamster zicht him zitten en krigt medelieden mit him. Haarm dot et
raem los en ropt: 'Ekke, kom es, wat is d'r toch mitje an de haand.'
Snokkende vertelt Ekke dat hi'j zoe'n honger het en dat hi'j alliend mar an et
plaogen en pesten west het en now gien eten het.
'le bin wel arg dom west, Ekke,' zegt Haarm, 'ie hadden de tied mar beter bruken moeten, dan haj' now gien honger had. Mar ik zal de haand mar over mien
hamsterhatte strieken. Kom d'r mar in, dan maek ik gauw wat ekkeltiesmelk veur
je en een stokkien iekhoornbolle mit beukeneutiespasta.'
Et waeter ]opt Ekke om de mond. En, oe, wat schaernt hi'j him, zien rooie vellegien wodt haost zwat van schaemte.
3

'Dit is nog met alles,' zegt Haarm, 'ik heb nog wel wat eten over, dat meug ie wel
hebben aj' me beloven daj' nooit weer de ere beesten pesten zullen.'
'1k zweer et bi'j alle beesten in de bos,' be!ooft Ekke.
Bliede gaot Ekke laeter mit een kroje vol eten op huus an. Hi'j het now wel leerd
dat hi'j mit de ere dieren maoties blieven moet, alliend kuj' niks.
Hi'j bargt et eten op in zien kelder en gaot dan nog even lekker slaopen. Ekke is
zo in dromelaand. Hi'j droomt dat hi'j mit iederiene in de bos dikke vrunden is.
En dat de ekkels en de beigies zo groot binnen as kestanjes. De vleerbeieranje het
ok nog nooit zo Iekker smaekt.
Mit grote letters schrift hi'j op et ies van et bosmeertien: Bedaankt allemaole,
volgend jaor zal ik iederiene helpen om een winterveurraod an te leggen.
De moeilijkste woorden en uitdrukkingen in het verhaal betekenen:
alliend - alleen
begloepen - begluren
beigies - besjes
beukeneutien - beukenootje
blaeden - b!aderen
bliede - blij
blieven - blijven
bujje - bui
de hieltied - steeds
dongbulte - mesthoop
drok - druk
ekkelboom - eikenboom
ere - hier: andere
gniezen(de) - grijnzen(de)
haezelneuten - hazelnoten
hielendal - helemaal
hongerlappen - honger hebben
ies - ijs
in de smiezen - in de gaten
inienen - ineens
koezepiene - kiespijn
koo!d - koud
kroje - kruiwagen
langzem - langzaam
lelk - kwaod
rnaoties - maatjes

now - flu
ommes - immers
onderhaand - ondertiissen
peer - paar
snokkende - snikkende
staorigiesan - langzamerhand
stat - staart
stiekelvarken - egel
te fieter - te grazen
uutspoeken - uitspoken
vaosie - vaart, snelheid
verlet - hier: behoefte
vleerbeieranje - vlierbessenranja
vot - weg
waeterdobbe - waterkuil
zaoties - zaadjes
zels - zeif
zuke - zoek
zuver - hier: bijna
zwelver - zwaluw
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Bladwiezer
Gedicht Jan Veidhuizen
Hiernaast kunnen jullie een gedicht lezen dat geschreyen is door Jan Veidhuizen. Het komt uit zijn eerste
dichtbundel Gewoon Stellingwarfs. De tael van mien
moeké.
Eerder plaatsten we ook al eens een gedicht van deze
schrijver, en in het komende Par zullen jullie vast nog
we] eens weer wat van hem in Uut de huse kunnen
lezen.
Jan Veidhuizen woont in Apeldoorn, maar groeide op in
De Miente, een buurtschap bij Noordwolde. Bij hem
thuis werd vroeger altijd Stellingwerfs gesproken. Toen
hij later buiten de Stellingwerven ging wonen, was dat
niet meer het geval. Toch kreeg Jan Veldhuizen een paar
jaar geleden zin om weer met het Steflingwerfs bezig te
gaan. Hij leerde het schrijven van bet Stellingwerfs met
behuip van o.a. bet boekje Hoe sclzrijf je It
Stellingweifs.
Na ecn poosje kon je al verhalen en gedichten van hem
lezen in het Stellingwerfse tijdschrift De Ovend. En nog
een poosje later won hij Dc Stellingwarver
Schrieverijepries. Dat is een prijs die ingesteld is door
de beide Stellingwerver gemeenten orn het schrijven in
bet Stellingwerfs aan te moedigen.
Maar nu bet gedicht. Kun je hieronder in bet kort 'ertellen waar dat over gaat?

Soms bin 'k mooi
soms bin 'k smerig
soms gewoon mar
een stokkien pepier
van een
pakkien vloei
of zo.
1k wor bruukt
deur manluden
en deur vrouwluden
en ok deur kiender.
1k wor bruukt
in dikken
en in dunnen
in groten en kleinen
in duren en goedkopen.
ledere keer
pakken ze me beet
en schoeven ze me veer
een aentien wiederop
naor een ere plaets.
Zo
wo'k deur
et hide verhael scheuven.
1k leze de blaeden init.
En ik wor bi'j elk
blad wiezer.
Jan Veidhuizen

D-E- U-R-S-T-R-E-E-P-P-U-Z-E-L
In de deurstreeppuzel moe'n de woorden voistreept wodden die Jim onder de puzel in alfabetische volgodder staon zien. Die woorden hebben allemaole mit oonze omgeving te maeken.
Daor waor ci met hielemaolc dudelik is vat d'r mit et woord hedoeld wodt, staot de uutleg, in
schuine letters, aachter dat woord.De woorden bin horizontaal, vertikaal en diagonaal in dc
puzel verstopt en soms nog aachtersteveuren ok. As jim alle woorden votstreept hebben, blieyen d'r nog dattien (13) letters over. As Jim die aachter mekere zetten, ontstaot d'r nóg een
woord. Welk woord is dat en wetenjim wat d'r mit bedoeld wodt??
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Kuunder (revier)
Lende (rev ier)
Oosterwoo Ide
poele (poe!, p/as)
ree
retonde
Scharpenzeel
Scheene ('slroonipje in Westste/lingweij
snelweg
trein
turf
Twi etel (buurtschap by' Afakkinga)
wal
\Vesthoek (c/eel van West ste//in gwe1'j)
Wolvege

Blesdicke
hoerderi 'j en
bomen
hos
Bull (Boiji)
buurtbus
dunen
Else (ElsIoo)
febri ek
Iietspad
Fochtelervcne
genii entehu us
grOslaand (gras/aild)
heide
kenalen
Koepelbos (it'andelhos b/ Oldeherkoop)
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KNIKKERSPELLEGIES
Et knikkeren in een koelegien (kuiltje) kennenjim vast ok we!. Daorveur kuj'ja tegenwoordig
speciaole tegels kopen. Jim hebben die vast ok wel op et schoeleplein!
Dit knikkerspellegien wodt in oonze omgeving al hiel lange speuld. Et wodde hier vaeke koelegienknikkeren, koelegienrulen of pottienknikkeren nuumd. Hie] vaeke wodde et in elk dorp
weer een betien aanders speuld. Hoe doen jim et?
D'r weren hier vroeger ok nog aandere knikkerspellegies. Wi'j vertellenjim daor een peer van,
dan kun jim die ok een keertien speulen. Et eerste spellegien hiet:
Port knikkeren
Dit spellegien wodt speuld mit twie speulders. Een losse straotstien of een stien die bruukt
wodt veur muren is de pon en is een soort van hindernis.
De eerste speulder gooit of ruult een knikker in de richting van de pon. De twiede speulder
moet dan perberen om mit iene van zien knikkers de knikker van de eerste speulder te raeken.
Ligt die knikker half of hielemaole aachter de pon (de stien), dan wodt et vanzels een stok
muuiliker om die knikker te raeken.
As de twiede knikker een haandbrette van de eerste ligt, dan mag de speulder nog een keertien
mikken, aanders niet. As de knikker raekt wodt, mag de speulder him uut et spel haelen en is
de ni'je cigener.
Op sommige plakken wodde etponknikkeren een betien aanders speuld. in Noordwoolde mos
eerst de pon mit een knikker raekt wodden, dan pas mocht d'r op de knikker van de aandere
speulder mikt wodden.
Streepgooien, strepiengooien of streepsmieten
Ok et spellegien streepgooien, strepiengooien of streepsrnieten is al een oold spellegien dat
vroeger in de Stellingwarven een protte speuld wodde. Et wodde speuld mit knikkers, zoas
bi'jveurbeeld in Peperge en De Blesse. Vaeke wodden ok centen bruukt, zoas in Donkerbroek,
D Blesse, De Fochtel, Der Izzerd, Makkinge, Ni'jhooltpae, Ni'jtriene, Peperge, Steggerde en
Scharpenzeel. In Buil bruukten ze ok wel schelpen.
Dc speulders moe'n de knikkers, centen of schelpen in een hoetien gooien. Zoe'n hoetien is
een hokkien of vierkaantien dat op een streep in et zaand tekend wodt. Soms was et ok wel es
een bogien dat boven de streep tekend was. Et hoetien wodde ok wel de pot of et pottien
nuumd. D'r weren ok wel dorpen die gien hoetien of pottien op de streep tekenden, die bruukten de streep om op te mikken.
De speulders moe'n van een aandere streep of gooien, op een ofstaand van zoe'n meter of drie.
Ze moe'n dan ombeurten perberen een knikker (of cent of schelpe) in et hoetien of pottien te
gooien. Degene die dat lokt mag a!le knikkers die onderhaand op de grond liggen en die niet
in et hoetien of pottien terechtekommen binnen, holen.
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