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BESTE JONGEN EN MAEGIES!
Liegen jim we! es? Of maeken jim a!!iend mar !eugenties om bestwil? Of hangen jim van leugens an
mekeer? Now ja, een leugentien uut nood is niet zo slim! Hoewel... Al is de leugen nog zo sne!, de waorhied aachterhaelt heur wel! Dus kiek mar uut...
Jim snappen d'r zeker hielendal niks meer van! Mar et zit ziezo: bi'j et deurb!aederen van et
Steliingwarfs Woordeboek die! 3, kwammen we alderhaande woorden tegen die mit !iegen te maeken
hebben. En daor stonnen weer prachtige veurbeelden en een riempien bij, dus we dochten da 's now
krek wat veur in Uut de buse! Op disse bladziede vienen jim et riempien, en veerderop in et kraantien
uutdrokkings en een riegeltien Steiingwarver benaemings veur et Neder!aanse woord leugenaar. Uut
de buse is dus dit keer aenilk een betien een leugenachtig kraantien! As wi'j wel es liegen? Vanzels we!,
eerlik is eerlik, mar wi'j liegen al!iend mar bi'j et kaortspullegien !iegen.'

IJIJTETSTELL!NL7W4RFS WOOROEROEK
Gelokkig staot d'r in et kraantien meer as al!iend
mar leugens, heur. Binnenin staot een prachtig
verhael van de Wolvegester schriefster Anke
Ikzaife wat vertelieu
Hoornstra. In 1997 wun zi'j mit een hiele mooie
En liegeri datikkazz
serie gedichten De oolde pook-pries. Die pries is
1k zag de bakker vliegen
bedoeld om meensken an te vieteren om in et
MIt de ovend d'r aachteran
Stellingwarfs schrieven te gaon. Now, bi'j Anke
Twie krljen zatten In etlaand te mIfen
lokte dat best. Sund die pries kuj' riege!maotig
Twie eksters veur de ploeg
wat van heur lezen, o.e. in de kraante van WestIs de leugen Bow Bog nietgrootgenoeg?
Stellingwarf, de Stellingwerf. Mar Anke vint et ok
mooi om veur kiender te schrieven. En daorom is
17IITETSTELLINOWARFS WOORIJEROEK
iI
ze begonnen mit et schrieven van verhaelen over
pa' Pepermuntien. Dat !iekt oons een wel hiel biezundere pake toe, jim dan? Gao et verhael mar gauw
'veer in Uut de buse. Veul plezier, en tot in de haast!
Daornaost staon alIr re vaaste rebriekic:

PAKE PEPERMUNTIEN
(Een verhael van Anke Hoornstra)
'Et is min weer', zegt Bas tegen Minke.
'Ja now, of et min weer is', zegt Minke tegen Bas.
Ze hangen zowat op de kop in de stoel, zo vervelen ze heur.
Was Pake mar wakker, die wus vast wel wat veur heur te doen.
Mar Pake ligt te snurken op de baank, mit een kussen half over et heufd en et taofelklied over him henne
bi'j wieze van deken.
Dc katte ligt op Pake zien dikke boek te slaopen en gaot op en daele, krek een schip op de golven.
Bas en Minke waachten al haost een kertier op et moment waorop Pake wakker wodden zal.
Ze meugen him niet wakker maeken van Mamme.
Meerstal slapt hi'j een half uurtien, mar dat kuj' wel vergeten as Poekie ienkeer op Pake zien boek kreupen is.
Dan holen ze et mit mekere wel een ure vol.
Et zint Bas en Minke niks.
Et regent en stormt buten hiel hadde en now as Pake slapt vervelen ze heur nog slimmer.
'Wi'j moe'n d'r veur zorgen dat die kafle van Pake zien boek of gaot', fluustert Minke tegen heur bruurtien.
Hadde praoten kun ze niet, want dan heurt Mamme heur, en dan is et niet best.
Dan kun ze een mooie middag mit Pake we! vergeten.
Pake is een peer weken uut-van-huus bi'j Bas en Minke en heur vader en moeder.
Et huus van Pake moet opknapt wodden en zolange as dat duurt woont hi'j hier.
Mit Pake kuj' altied wat beleven.
Hi'j kent een hide flut spullegies, en hi'j kan ok hiele mooie vertellegies verzinnen.
Temeensen, as hi'j wakker is.
As hi'j slapt hej' d'r hielemaole niks an, mar krieg him mar es wakker.
'As we now es mit de deuze kattebrokkies rammelen gaon, dan gaot Poekie wel vot', bedaenkt Bas.
Minke vint et een plannegien van niks, want Mamme is in de keuken mit de ofwas doende en daor staon
de brokkies ok.
'As Pake him now ommedri'jd,' fluustert Minke, 'dan springt Poekie wel van him of.'
In de veensterbaank staot et pottien mit veren van Bas, die speert hi'j.
Bas sloept d'r op 'e ti'jen henne.
Minke begript d'r hie!emaole niks meer van.
Ze willen Pake wakker hebben en dan gaot dat stomme bruurtien van heur sloepende deur de kaemer
een veertien haelen.
'Waoromme doe ie now zo zachies?' fluustert Minke naor Bas.
'Orndat et zo lekker spannend is', fluustert Bas weeromme.
Dat is wel waor, daenkt Minke, en even laeter sloepen ze mit zien beiden naor Pake.
Bas kietelt Pake mit et veertien in de neuze.
Nao ien keer kietelen wrift Pake him wat onder de neuze en slapt gewoon veerder.
Pas nao de dadde keer wodt hi'j wakker, en hoe!
Hi'j komt in ienkeer overaende.
Et kussen vaalt op Poekie, en Poekie vligt as een duvel over de leuning van de baarik de taofe! op.
Daor roegelt een bloempot of
Bats! Kepot! In scharven op de vloer!
Mar Pake is wakker!

Inienend staot Mamme in de kaemer.
'Hebbenjim die oolde man now toch wakker maekt. 1k hadde et nog zo zegd', raost zi'j.
'Oolde man,' ropt Pake, 'as ie een oolde kerel in huus hebben willen dan moet ie niet bi'j mi'j wezen!
Dan moet ie mar iene uut et bejaordehuus plokken, daor wonen oolde kerels zat! 1k bin gien oolde kerel
en zal et nooit wodden ok!'
En daor kan Mamme et mit doen.
Ze begint de rommel van de vloer op te rumen.
'I-Iael mien gebit mar even uut de keuken,' zegt Pake tegen Bas, 'et is ok gien doen veur jim mit dit
minne weer. 1k zal jim wel een verhaeltien vertellen. Heb ik jim al es wiesmaekt hoe as et komt dat de
Lende zo vol waeter staot?'
'Toch niet weer dat verhael mit die geite, hen?' vragt Mamme. 'Dat hek ik at zo vaeke heurd.'
'Ja wis en werachtig wel et verhael mit de geite', zegt Pake, naodat hi'j zien tanen in de mond daon het.
'Wat was d'r dan mit die geite?' vragt Minke.
Mamme pakt de kraante en gaot zitten te lezen.
'Die geite het d'r hielemao!e niks mit uut te staon', zegt Pake. 'As jim now goed luusteren zal ik jim
krek vertellen wat en wie d'r wel mit uut te staon hadden.'
Bas en Minke gaon d'r es goed veur zitten. Now hebben ze Pake eindelik waor ze him hebben willen.
Op de vertelstoel!
'Hiel lange leden', begint Pake, 'het d'r hier nogal wat vechteri'je west over wie as hier now aenlik de
baos was; wi'j, de Stellingwarvers, of hertog Albrecht van Saksen.'
'Wie was dat now weer?' wil Bas weten.
'Stille,' zegt Pake, 'aanders kan 'k niet naodaenken over hoe as et veerder gaot. Die hertog was gewoon
een kerel die as hier de baos speulen wol, veerder weet ik daor ok niet zo yule over. Dat moe'n jim mar
an de meester op schoele vraogen. Wat ik wel wete is dat de Stellingwarvers et hielemaole niet mit die
vent iens weren. In die tied weren ze hier ok al zo dwas as een deure. Een peer mannen uut de buurt
van wat now Steggerde hiet, wollen wel een robbertien vechten mit de soldaoten van die hertog. Zi'j
hadden een plan bedocht om dat hiele spul in de panne te hakken. Ze maekten waopens van stiender en
stokken, en oefenden as et donker was. Zi'j bouwden ok een soort van uutkiektoren bi'j een delle in et
laand. Daor wollen ze de soldaoten van de hertog in de valle lokken. Zi'j greuven die delle nog yule
dieper as dat hi'j al was en legden daor takken over.'
Ten valkoele', zegt Minke.
'Ja krek,' zegt Pake, 'een valkoele veur et hiele leger.'
'Hoevule soldaoten hadde die hertog dan?' vragt Bas.
'Och,' zegt Pake, 'ik daenk dat et wel een hiel riegeltien west het, mar percies wee'k dat ok niet. Zi'j
greuven heur in elk geval aorig uut de naod. Naachs hullen ze ombeurten de waacht bi'j de toren en de
valkoele. Om d'r veur te zorgen dat ze niet mit mekere op de voest gaon zotlen, praotten ze onder mekere een waachtwoord of Ok de ere meensken die daor in de buurt woonden mossen et waachtwoord
leren. Et zol ommes niet best wezen as d'r een boer die onderwegens was naor zien laand een koppien
kleiner maekt wodde, omdat hi'j et waachtwoord niet wus.
Now was d'r een snotneuze van zoe'n jaor of elf, twaelf die miende dat hi'j hiel netties praoten kon.
lederiene kende him as Jan van Wube Klaaszeune, want hi'j hiette Jan en zien heit hiette Wube en die
zien heit hiette Klaas. Disse Jan van Wube Klaaszeune kon zweren en zwetsen as de beste, behalven as
hi'j zenewachtig wodde, dan gong et a!tied mis.
'le moe'n dat waachtwoord mar flunk in je hassens zien te kriegen', zee Wube Klaaszeune tegen zien
zeune. Dommiet stao ie daor bi'j die koele en dan weet ie et niet meer.'
Aovend an aovend zat et ventien doe te studeren op et waachtwoord: 'Zijt gij de Poortwaachter?' Op
et laeste kon hi'j et we! dromen.

1)oe kwam de dag waorop hi'j veur zien heit naor et laand mos om et huj te keren. Morgens op 'e tied
gong hi'j op pad. Et laand lag an de ere kaante van de koele. Doe hi'j daor ankwam, schraepte hi'j de
keel.
'Wie daar', heurde hi'j een stemme. Now mos hi'j et waachtwoord zeggen.
ili'j gong d'r goed veur staon, zo eigenwies was hi'j wel. 'Geit zij de Poortwachter?' zee hi'j.
'Watbliefi2' vreug Thijs Diggel, die et zaekien bewaeken mos. 'Geit zij de Poortwachter?' zee Jan nog
es. 'Maek ie mi'j now uut veur een geite of hoe zit dat?' brulde Thijs.
Ten geiteT raosde Jan weeromme. 'Man, wie het et now over een geite. 1k vertelle jow allienig mar et
waachtwoord: Geit zij de Poortwachter.'
Argens uut et struukgewas heurde Jan een bulderende lach opklinken. Hi'j snapte d'r hielemaole niks
van. Op etzelde stuit kwammen al die kerels die een pottien vechten wollen mit de soldaoten van de
hertog om Jan henne staon. De traonen biggelden heur over de wangen. Ze sleugen heur op de kni'jen
van et lachen. Ur weren d'r goenend bi'j die op de grond vullen, zoe'n wille hadden ze.
Op et laest sodemieterden d'r zels een peer in heur eigen valkoele, wiels de traonen mar stromen bleyen. Doe Jan ienkeer deur hadde wat d'r misgaon was, maekte hi'j dat hi'j thuus kwam.
Daor vun hi'j zien heit en mem, kroem over de taofel henne van et lachen. Zi'j hadden et verhael a!
heurd. De vloer van heur husien was al hielemaole deurwiekt van de traonen. Et verhael over et waachtwoord van Jan gong van et iene dörp naor et aandere.
'lIej'rn et al heurd, van Jan van Wube Klaaszeune en zien geite?' zeden de meensken tegen mekere, en
overal basten de meensken spontaon in traonen uut. D'r weren goenend die deden d'r nog een scheppien bovenop. Die leup de broek over. Al dat waeter vun zien weg naor de valkoele veur de hertog.
Mar hoe meer meensken et verhael heurden, hoe meer waeter d'r stroomde. Op et laest stroomde de
koele over naor twie kaanten, iene naor de richting van Berkoop en iene richting Blesdieke. Alle meensken die die kaante uut woonden vreugen heur of waor as al dat waeter toch weg kwam, en as ze dan et
verhael van Jan en et waachtwoord heurden, begonnen de traonen daor ok te lopen zodat et waeter uuteindelik wel tot an de Zuderzee toe stroomde.'
Bas en Minke zitten mit de mond eupen naor Pake zien verhael te !uusteren.
Bas vertrouwt et niet hielemaole.
Pake kon et altied allemaole hiel mooi verzinnen, mar as et waor was?
'hoe is et dan oflopen mit dat leger van de hertog?' wil hi'j weten.
Pake rnoet hoesten.
'he, even een pepermuntien,' zegt Pake, 'ik hebbe d'r een dreuge keel van kregen.'
'Now kiek,' gaot Pake veerder, wiels hi'j op zien pepermuntien sobbeld, 'dat zit zo. Een peer weken
veurdat Jan naor et laand mos om et huj te keren, hadde die hertog al vast een peer soldaoten d'r op uut
stuurd. Zi'j mossen mar es kieken gaon bi'j die dwasse Stellingwarvers daor aachter Steggerde. Hi'j
hadde van heuren zeggen dat et daor wel es mal an toe gaon kon as hi'j zien leger d'r op of sturen zol.
Op een naacht bin d'r doe een stok of twintig in die valkoele terechte kommen. De eredaegs vunnen die
kerels uut Steggerde heur harnassen en waopens op de bojem van die koele. Die hadden ze aachterlaoten moeten, omdat ze d'r aanders niet uut kommen konnen. As jim now te kuieren gaon tussen
Steggerde en de Lende kuj' somstieden et roesterige waeter nog zien.'
'Is dat allemaole nog van die harnassen?' vragt Minke.
'Ja, wis en werachtig', antwoordt Pake.
'En hoe bin ze dan an die naeme Lende kommen?' vragt Minke deur.
'Jim bin ok niet gauw tevreden, hen', kreunt Pake.
'Op et plak daor al dat waeter mit een duvels geweld een uutweg vun in de Zuderzee; ston eerst et huus
van een rieke koopman. Dat huus is mit man en moes in de golven verdwenen. Krek veurdat de koopman koppien onder gong moet hi'j nog raosd hebben: "Achter Steggerda, daar is het begonnen met de

ellende!" Dat verhael gong ok weer van et iene dorp naor et aandere, en tegen de tied dat ze d'r hier
van heurden, weren ze onderwegens de E argens bi'j Dokkum kwietraekt.'
'Zo, now wetenjim hoe et zit mit de Lende', zegt Pake. 'En now een koppien thee.'
'Is et echt allemaole zo gaon?' willen Bas en Minke weten.
'Ja', zegt Pake.
'Nee,' zegt Mamme, 'hi'j zoegt et allemaole uut zien pepermunties.'
'Ja,' lacht Pake, 'rnoe'n jim d'r ok iene?'

VRO G R

WIP1i

R. K. 'c.Oø'

Niet alliend in et mooie verhael van Anke Hoornstra komt Steggerde an bod, mar ok in de rebriek
Vroeger en now. Dit keer hebben we twie foto's van dat mooie dorp an de zuudkaante van de Lende.
Hierboven zienjim 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 nuumd 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 dorpskoeme lag
en ligt, ok now flog, 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.

(vervoig veurige bladziede)
Op de foto van vroeger zien jim hielendal
links een stokkien van de oolde karke. De
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 opnij bouwd. Ok daor
staon tegenwoordig veul meer huzen
ommehenne.
Op de foto hierboven - vanuut et prachtige
netuurgebied de Lendevallei neumen - is
de 'ni'je' roomse karke van Steggerde
staon.

(11[JTETSTELL!NGWARFS WOORI3EBOEK
Veur et Nederlaanse woord leugenaar kennen we in et Stellingwarfs een hiele protte
woorden. Lees mar es mit: leugenbasre in De
Hoeve, Ni'jberkoop en Ni'jhooltpae, leugenbeest 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, liegbeest 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 'j triene, Oosterwoolde, De Hoeve,
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!

UUT DE STELLINGWARVER NETUUR
In augustus ziej' in oonze omgeving nog redelik veul doereboolten. Doereboolte is et Stellingwarver
woord veur lisdodde. Jim zien hier op disse bladziede ok een foto van. Uut de gek wodt de doereboolte ok
we! es 'segare' nuumd. En daor !ieken ze ok best wel een betien op, vienen jim niet? Sommige meensken
vienen ze !iekewel zO mooi, dat ze ze a!derdeegst plokken. In oonze perveensie is de plaante bescharmd,
dus meugen ze hie!endal niet plokt wodden. Mar op ere p!akken, in bi'jg!ieks Drenthe, mag dat wel! En
dat is aenlik hiel nuver. Stel daj' in Noordwoolde-Zuud of De B!esse wonen. Daor meuj' dus gien doereboolten plokken. Mar aj' even over de greens mit Drenthe stappen, dan wel! En dan moej' ok nog weten
dat de plaante in Drenthe veul zeldzemer is as in Fries!aand! Neffens netuurkenner en schriever Wiebe
Scheenstra, uut wie zien boekien Zwalken deur et Fries-Drentse woold we altied de gegevens veur disse
rebriek hae!en, komt dat deurdat bi'j et saemenste!len van de list mit bescharmde plaanten te haostig warkt
is.
De doereboolte hoolt van vocht. In bried waeter gruuit hi'j dichte
an de kaante, mar in ondiepe sloden ok in de midden. De plaante
wil mit de voeten in et waeter staon. Hi'j het d'r een hekel an in
dieper waeter gruuien te moeten. In oonze streek bin veul p!akken
te vienen, daor de doereboolte makkelik gruuien wil. Daor komt
nog bi'j dat de doereboolte graeg over et mechanisch schonemaeken van een sloot mag. Zaoden die anwi'jen kommen, kun heur
aorig makkelik op de bojem vaastezetten.
De doereboolte is iene van de plaanten mit een boel volksnaemen.
Jim moe'n dan daenken an naemen as segare en laampepoetser.
In et Fries wodt de doereboolte tuorrebout nuumd. De meerst
opva!ende naeme is trouwens papenkul. In et Fries koj' ok de
naeme poepekul tegen. Ere naemen die in Nederlaand veurkommen bin onder eren biezebrassen, bulpezerikken, doedels, doetebollen, donzen, douterkousen, duikerlaars, hanebollen, waterknotsen en zwererikken. Of disse naemen nog de hieltied bruukt
wodden weten wi'j niet.
LZ
In et Stellingwarfs kommen onder eren de vo!gende naemen veur:
doerebout(e), doezeboolte, doeden, stoezebal en stoezebolle. De
doereboolte
naeme laampepoetser heur ie inke!d nog we!. In de tied dat de pietereulielaampen in de mode weren, bruukten de meensken rietsegaren of ploemen om d'r de buizevormige laampeglaezen mit schone te maeken. In die aarmoedige tied
weren et goedkope bossels. De doereboo!ten wodden trouwens veur meerdere doeleinden bruukt. Zo wodden beddekussens vu!d mit zaodpluusters van de plaante. Zokke pluusters bleken ok biezunder geschikt
te wezen as bloedstolpend middel. P!uusters weren uteraord ommenocht (gratis) te kriegen. De pitte van
de stengel koj' alderdeegst mit eek (azijn) en stroop eten. Sneden stengels wodden bruukt om d'r bossen
net mit te bienen.
HUUSWAMOFFENR1JSWARKMOFFENH1T1TSWARKMOPFENHUUSWARKMOFFENH(J1JSWARKMO
Sz

Mem gaot mit Jaap naor de dokter.
'Wat is d'r an de haand mit Jaap?' vragt die.
"k Weet d'r niks van, dokter,' zegt Mem bezorgd. 'Mar
et deugt lange niet, want sunt een posien vint hi'j et
mooi om huuswark te maeken!'

Mem zegt tegen Jorrit:
'In plak van buten op straote te speu!en, zoj' j heit ok wel es mit j
huuswark helpen kunnen!'

FFENHIJ[JSWAOFFENHIJITSWARJ(MOFPENHITIJSWARKMOFFENHUUSWARJ(MOFFENHLJIJSWA

IMSES 1 ~ ~ ~
In de puzel hieronder staon 19 woorden die mit de zommer te maeken hebben. Mar ze zitten d'r in verstopt: horizontaal, vertikaal of diagonaal, en soms nog aachtersteveuren ok! Sommige letters kommen
trouwens in twie woorden veur. Et doel is datjim alle woorden opzuken. As dat lokt is, blieven d'r nog 30
letters over. Die letters vormen mit mekere van links naor rechts de titel van een Stellingwarfs boek dat
over de netuur gaot. De 19 woorden die jim opzuken moeten staon naost de puzel. Veul plezier!
hiete
koffer
ligstoel
onweer
parresol
sandalen
speultuun
straand
tente
vekaansie
vliegemepper
vliegtuug
waarm
ijsco
zee
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zwembad
zwempak

V

E K A

ANSI

E

W

LOS

E

R

A

PA

U

L

H I

T

EKE

ND

UM

E

R E E

WNOZ

U

R

TM

V

LIE

G

T

GE

LE

W

ITF

E

ERN

I

Z

U

A

G E S

D

Z

N

W

W

E

A

SAN

DALE

N

EPA

R

TEN

T

E

R

P

MSG

M

OCS

IJ

BEN

T

P

SE

W

E D N

A

ART

S

A

E

0

LLD

REF

R

U

M

M

U

F

Z

NZ

OK

D

DR

OPLOSSING:

ITITTETSTELLINGW4RFS WOORDEBOEK
Hi'j liegt as de beste (Blesdieke, Der Izzerd)
Zi'j liegt as een raaf (Der Izzerd)
Hi'j liegt as een kreupel (Berkoop)
Zi'j liegt as een varken (Buil)
Hi'] liegt as een dief (Spange, Scharpenzeel)
Zi'j liegt as een kenon (De Fochtel)
Hi'j liegt as een ketter (Donkerbroek,
Ni"triene); in Donkerbroek zeggen ze daor
wel aachteran. et rookt him uut et haor!

De oplossing van de veurige puzel
was: klokheide. Mit et raodseltien
wodde een naalde bedoeld.

!JIJTETSTELLINGWARFS WOORIJEBOEK
Een bonke liegen veel liegen
Hi] kan zo liegen, hi] geleufi et zels nog
Je moe 'n niet zo liegen, dan kriej' hoornties
op et heufd.
A 'k lieg, lieg ik in kemmissie dan heb ik het
zo van anderen gehoord en lieg ik dus daardoor
tal
le kun beter liegen as vliegen liegen
'emakkelijk
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