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BESTE JONGEN EN MAEGIES!

Et is al weer even leden dat jim Uut de buse uutdield kregen. Mar now is et kraantien d'r, boordevol mit van alles en nog wat. Now ja, van alles en nog wat... Een hieleboel van de onderwarpen hebben dit keer te maeken mit voegels. Zo gaon Anna en Kellie de lanen op die in de buurt van et reviertien de Lende liggen. Anna moet volgende weke een spreekbeurt holen op schoele en et onderwarp
moet mit de netuur te maeken hebben. Anna besluut om wat te vertellen over weidevoegels bi'j heur
in de buurt. Ze wil daor ok wat foto's van maeken en nemt Kellie mit. Et verhael staot op bladziede
drie en viere. Op bladziede vufe staon vraogen en opdrachten die mit et verhael te maeken hebben.
Om et jim niet al te muuilik te maeken, bin die in et Nederlaans.
Op bladziede zesse kuj' wat meer over ien van de voegels die in et verhael veurkommen lezen. Bi'j dat
stokkien is ok een tekening te vienen, die as jim kleuren kunnen. Jim weten dan percies hoe de voegel d'r
uutzicht. Op dezelde bladziede bin ok vier grappies te
lezen. Die hebben niet mit voegels te maeken, mar
mit schoele!
Wie ok niks mit voegels te maeken het, is Jochem.
Behalven as de klokke in et verhael een koekoeksklokke west hadde. Mar dan had Jochem vast de pest
an dat beest kregen. Hoezo? Waorom? Now, lees en
bekiek et stripverhael mar mitien!
Op de twiede bladziede kun jim mooie uutdrokkings
en gezegden mit voegels d'r in vienen. Die kommen allegere weer uut dat dikke Stellingwarver
woordeboek, dat ok op een hieleboel Stellingwarver schoelen in de kaaste staot. Hebben jim et wel
es zien? Nee? Dan moet dat gauw een keertien wezen!
Naost de gezegden en uutdrokkings zien jim vier tekenings van voegels. Die voegels bin alle viere
in de vlocht, dat betekent dat ze vliegen. Bi'j elke tekening staot de Stellingwarver naeme, mit daoraachter de Nederlaanse, behalve as dat niet neudig is.
Op bladziede zeuven zien jim een puzel. Ok die puzel het mit voegels te maeken en is, daenken wi'j,
niet al te muuilik. Want et moet vanzels niet zo wezen, dat as jim et kraantien uut hebben, ze vliegen zien!!! De groeten tot kick, tot in de zommer!

UUT ET STELLINGWARFS W00RDEBOEK
Jim konnen et veurop et kraantien al lezen: in disse Uut
de buse is van altes over voegels te vienen. Et verhael
over Anna en Kellie, dat hiernaost begint, op bladziede
zeuven is een voegelpuzel te vienen en gao mar deur!
Wi'j keken ok even bi'j et woord voegel in et
Stellingwarfs Woordeboek. Now, en daor bin weer alderhaande aorige uutdrokkings en gezegden mit et woord
voegel d'r in te vienen. Lees mar:

Vier voegels in de vlocht

Aj' voegels voeren, voer ie de katten ok - als je vogels
voert, komen er altijd katten op af.
De voegelties in de vingers hebben - tintelende vingers
hebben door kou.

schofferd (buizerd)

Fluiten mit de voegelties waor af 'mit in de bos binnen meepraten met degenen waar je mee omgaat.
Ze zien alle voegels vliegen - wanneer met name jongeren plezier maken terwiji ze eigenlijk serieus aan het
werk zouden moeten zijn (!)

oele (uil)

Je moe 'nje wark aenlik niet versloeren, niet de wilde voegels vangen en de tammen vliegen laoten - je gewone
werk niet goed doen door andere zaken.
Hi 1 het de voegels over et net vliegen laoten - afgezien
van de verkoop, ook at kon hij er veel voor krijgen.
Hi j* vligt henneweer as een voegel die de katte hi j de
eier het - hij is erg druk en onrustig bezig.

ente (eend)

Hi I is as een voegeltien veur de poes - zeer gedwee, erg
gewillig, toegevend.
Zo bliede as een voegeltien - zo blij als een vogeltje.
In mel
Leggen alle voegels een ei
Behalve de koekoek en de griet
Die leggen in de meimaond niet
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koekoek

ANNA EN KELLIE OP ET LAAND
(Een verhael van Sietske Bloemhoft)

Et is op een vroege zaoterdagmiddag in april as Anna et pad uutlopt naor veuren, naor
Kellie toe. Morgens het ze een hiele tied an et komputeren west, mar now wil ze naor
buten. Ze het van-de-morgen op et internet van alles opzocht over voegels. Dat mos
ze doen veur schoele, want ni'je weke moet ze een spreekbeurt holen over een onderwarp uut de netuur. Anna had bedocht dat ze heur spreekbeurt wel over weidevoegels
holen kon, daor is etja krek de tied veur.
'Mar ik wil aenlik ok wat over zokke voegels in oonze eigen omgeving vertellen,' had
ze tegen mem zegd. 'Weej' wat, mem? 1k gao deur de bos naor de lanen die bi'j de
Lende uutkommen. Es kieken as daor van 't jaor ok weer kiewieten en zo binnen. 1k
neem mien fototoestel mit, wie wet kan 'k wel een peer mooie foto's maeken!'
'Da's een goed idee, Anna,' vun mem. 'Mar loop mar even naor de buren, misschien
mag Kellie we! mit. 1k heb liever niet daj' alliend deur de bos gaon.'
Now, Anna wil Kellie best mit hebben. Zi'j bin ommes de beste maoties.
As ze bi'j de boerderi'je komt, komt Kellie d'r al an stoeven. Hi'j wiemeistat as een
gek, zó bliede is hi'j dat hi'j Anna zicht.
'Wil ie mit de bos deur naor de larien bi'j de Lende, Kellie?' vragt ze an de hond.
Ze zicht an zien ogen wel, dat hi'j dat graeg wil.
Anna lopt gauw naor buurvrouw en vertelt wat ze van plan is.
'En now wo'k Kellie graeg mitnemen,' zegt ze. 'Mag dat wel, buurvrouw?'
Buurvrouw vint et prima.
'Dan is Kellie d'r ok even uut,' zegt ze. '1k heb et vandaege nogal drok, dat ik kom
Tr niet an toe om mit him te kuieren. Neem die malle hond mar gauw mit, Anna.
Moej' es kieken, hi'j dot niks aanders as van oons naor et hekkien vliegen en weeromme, zo bliede is hi'j dat hi'j vot zal. En hi'j het zien oolde balle in de bek!'
Een posien Iaeter kommen Anna en Kellie uut de bos en stappen et laand op. In de
veerte heuren ze al een peer voegels.
'Now moe'n we mar even niet mit de balle speulen, Kellie,' zegt Anna. 'Aanders
schrikken de voegels misschien en vliegen ze vot.'
Veurzichtig lopen Anna en Kellie veerder. Kellie sloept deur et gros om mar niet op te
valen. De stat het hi'j zowat op de grond hangen, wiemelstatten is d'r niet meer bi'j.
Anna dot intied de doppe veur de leens van heur fototoestel weg. Ze kan now mitien
een foto maeken, as ze wat moois zicht. Ze tikt Kellie even veurzichtig op et schoolder en wist naor een hekke. Naost dat hekke staon een peer strukies.
'Kiek, Kellie,' fluustert ze. 'Lao'we daor zitten gaon, dan valen we niet op. Misschien
da'k daor ok wel een peer foto's maeken kan. En ik schrief mitien op wat veur voegels we zien en hoevule. 1k heb thuus een kladblokkien en een penne in de buse daon.'
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De hond en et maegien gaon bi 'j de struken zitten en kieken over de lanen uut naor de
voegels. Kellie legt de balle naost him daele. Hi'j kan d'r now toch niet mit speulen.
Ze zien en heuren de hieltied meer voegels. Kiek, daor dukelen een peer kiewieten
over et laand. Anna maekt d'r gauw een peer foto's van. In de veerte zien ze een wuip
en een tureluur. En dan heuren ze ok nog een gritte roepen. Da's hiel mooi, want die
ziej' de laestejaoren de hieltied minder. Op een hoeke bouw vlakbi'j zicht Anna inienend een peer Oost-Indische kiewieten.
'Daor wi'k ok een peer foto's van maeken, Kellie,' zegt Anna. 'Moej' es kieken hokke
mooie, rooie snaevels ze hebben.'
Een half uurtien laeter besluut Anna dat ze wel genoeg het veur de spreekbeurt.
'Kom mit, Kellie,' zegt ze. 'Dan gaon we mar es op huus an.'
Even Iaeter, as ze an de bos toe binnen, blift Kellie inienen stokstief stille staon.
'Woef', zegt hi'j. 'Woef, woef!'
'Wat is d'r, Kellie,' vragt Anna. 'Ziej' wat in de bos of zo?'
Kellie schuddekopt en kikt aachteronime over et laand. 'Woefi' blaft hi'j nog es.
'Oe heden,' zegt Anna. '1k snap et al, je balle. le hebbenje balle vergeten. Die ligt nog
bi'j et hekke. Hael him mar gauw op, ik waacht hier wel op je.'
Daor vligt de grote, zwatte hond, zo hadde as hi'j kan, dwas over et laand naor zien
balle. Hi'j gript die in de bek, dri'jt him omme en komt d'r al weer an.
Mar daor blift hi'j verempeld wéér staon en begint wéér te blaffen. De hond kikt naor
Anna en perbeert heur dudelik te maeken dat ze kommen moet. Anna het dat mitien
in de gaten en draeft gauw naor Kellie toe. Wat zol d'r wezen?
As ze bi'j Kellie is, zicht ze,waorom de hond zo blafte. Viak bi'j de sloot die naost et
bouwlaand ligt, ligt een eigien. En even veerderop staon de beide Oost-Indische kiewieten heur geweldige drok te maeken. Et is dudelik dat et heur eigien is, mar ok dat
dat eigien zowat de sloot in roegelt.
Dan zicht Anna een klein aentien veerderop et nussien daor et eigien vast uutrold is.
Ze besluut om et veurzichtig weeromme te leggen. Ze dot dat mit een toppien grös,
zodat de voegels heur locht niet roeken. Dan maekt ze mit de hanen nog een richeltien van grond tussen et nussien en de sloot. Et ei kan now niet meer in de sloot roegelen.
'Zo, dat is klaor, Kellie,' zegt ze zachies tegen de hond. 'Lao'we mar gauw votgaon,
hoe eerder de voegels weer bi'j et nussien gaon, hoe beter.'
As ze veur de twiede keer bi'j de bos kommen, strikt Anna de hond over de kop.
'Dat hej' hatstikke goed daon, Kellie,' priest ze. 'Awwe thuus binnen, kriej' van mi'j
een peer honnekoekies. Mar we gaon eerst nog even mit de balle speulen, wat ieje!'
Ze gooit de balle een aende vot en Kellie broest d'r aachter an de bos in.
En de spreekbeurt op schoele? Die gong hatstikke goed, Anna kreeg een dikke achte.
Mar de meerste komplementen kreeg Kellie, en dat zal jim niks verbaozen!

VRAGEN EN OPDRACHTEN
1. In het verhaal over Anna en Kellie komen vijf verschillende vogelsoorten voor. Schrijfze hieronder op, met daarnaast de vertaling in het Nederlands.

2. Zoek in het verhaal acht woorden op die in het Nederlands en Stellingwarfs precies gelijk zijn.

3. Welke drie woorden in het verhaal vind jij het meest 'echt' Stellingwerfs en waarom?

4. Hieronder zie je tien andere vogelnamen in het Stellingwerfs. Weet jij hoe de vogels in bet
Nederlands worden genoemd? Een paar zijn vrij gemakkelijk, maar sommige andere namen zijn best
moeilijk. In de volgende Uut de buse kun je de juiste vertaling lezen.
1.Doeve

6. Protter

2. Muske

7. Schofferd

3. Gelegouw

8. Ente

4. Katoele

9. Doempien

5. Gaanze

10. Liester
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De Oost-Indische kiewiet
Aenlik is de Oost-Indische kiewiet (in et
Nederlaans 'scholekster') gien weidevoegel,
mar een voegel van de kust. Mar de laestejaoren ziej' ze de hieltied meer in oonze streken.
Ze leggen daor heur eigies veural op de kaele
bouwlanen, mar ie zien ze ok wel op et gröslaand. Soms koj' heur nussies gewoon langs
de baarm van de weg tegen of zelfs op een
plat dak midden in een dorp. Ze leggen meerstal wat laeter in et veurjaor en dan ok mar ien
keer. Meerstal liggen d'r in et nussien twie,
drie of vier zaandkleurige tot geelbrune
eigies. Die eigies hebben dan ok nog zwatbrune vlekken, spikkels en strepen. Ze bin op
die meniere muuilik te vienen en goed
beschaarmd tegen vi'janen. Et nust is vaeks
niet meer as een ondiep koelegien, waor soms
wat stokkies van plaanten, kleine stienties of knienekeutelties in te vienen binnen. De voegel zicht
d'r prachtig uut. Zien veren bin zwat mit wit, zien snaevel is oranj c-rood en zien poten bin rose-achtig. As Jim de tekening kleuren, weten jim percies hoe hi'j d'r uutzicht!
*******************************************************************************
grappies GRAPPlES grappiesgrappies GRAPPlES grappiesgrappies GRAPPlES

Te laete

Stemme

Meester zegt tegen Erik dat hi'j al weer te
laete is.
'Now, wat hindert dat,' zegt Erik, 'meester
zee gister nog dat et nooit te laete is
om te leren!'

'Anouk, ie kennen je les niet,'zegt
de juffer. 'Hoe komt dat now toch?'
'1k had gister gien stemme, juf,'
antwoordt et maegien.
'Mar ie hebben toch gien stemme neudig
om te leren,' mientjuf.
'Ikke wel,' zegt Anouk, '1k lere altied
hadde-op, zie!'

Dom
Erik het ok altied wat mit de meester. Now ok
weer. Meester zegt: 'lederiene die him.zels
dom vint, moet staon gaon.'
lederiene blift zitten, vanzels. Behalve Erik.
'Dus ie vienen jezels dom, Erik?' vragt meester.
'Welnee,' antwoordt Erik. 'Mar ik vien et zo
sneu, as jow alliend staon...'

Jaordag
Meester vertelt dat vliegen mar iene
dag leven.
'Hedenhitskes nog an toe,' zegt Pieter,
'dan vieren die heur hiele leven heur
jaordag.'

VOEGELPUZEL
Om de voegelpuzel op te lossen, hej' et lissien mit woorden neudig dat onder de puzel staot. In dat
lissien staon 113 verschillende voegelnaemen in et Stellingwarfs. Daor waor et misschien niet dudeIlk is orn welke voegel et gaot, staot tussen haokies de Nederlaanse naeme d'r aachter.
Dc 13 voegelnaemen moe'n in de witte hokkies invuld wodden. Mar waore? Om jim een betien op
weg te helpen, hebben we alvast een peer letters op et goeie plak zet. Now bin d'r ok 7 hokkies waor
een ciefer in staot. Asjim alle 13 woorden invuld hebben, kunjim deur de letters die in die hokkies
staon aachter mekere te zetten, de naeme van nóg een voegeltien lezen!

ente (eend)
gaanze
havik
kiepe
kluut

kokmeeuw
krikke (taling)
markioper (vlaamse gaai)
protter (spreeuw)
putter

Dc oplossing is:
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ringeldoeve (houtdu/)
sturk (ooievaar)
tu reluur
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