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BESTE KIENDER!
Nog even en et jaor zit d'r weer
op. Dan beginnen we mit mekeer an et
spiksplinterni'je jaor 1999. Dat ni'je jaor is een
hiel biezunder jaor. Weten jim waoromme? Now, luuster mar es. Et is zoe'n biezunder jaor - temeensen dat
vienen wi'j - omdat et et laeste jaor van disse ieuw is. En een ieuw bestaot uut honderd jaor, dus gebeurt zoks
niet zo vaeke. Lang niet alle meensken maeken dat in heur leven mit. De meerste meensken wo'n ommes gien
honderd jaor.
Een hiel inkelde keer wodt een meenske wel honderd jaor.
Dan
komt behalven de femilie bi'jg!ieks ok de borgemeisVan welk vuurwarksteerntien is d'r mar iene?
ter op vesite. De honderdjaorige krigt butendat een gelokstillegram van de keuninginne!
Om alle jaordaegen van femilie en kammeraoden bij te
holen hebben de meerste meensken een jaordagkelinder.
Jim dan? Of hebben jim missehien wel iene op jim eigen
kaemer? Now, as dat al et geval is, dan hebben wi'j pech.
Want wi'j hebben dit keer, vanwegen et biezundere jaor,
een jaordagkelinder veur jim. Dat aenlik hopen wi'j een
betien, dat jim d'r nog gieniene hebben...
Veul plezier mit dit Herenhoentien, een hiel goed ni'jjaor,
$.
en tot in de meitied!
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D
't Herenhoentien is veural bedoeld veur groep 1, 2, 3 en 4 van et basisonderwies en verschient vier keer in etjaor. Et wodt bedocht, saemensteld en klaormaekt deur Saskia Douma en Sietske Bloemhoff, in opdracht van de Indergemientelike
Begeleidingsgroep in Oost- en West-Stellingwarf.

PIEPMOES EN DE MOLLE GREVEN EEN GANG
(Een veurleesverhael van Sietske Bloemhoffi)
Et is midden in de winter en vies weer. Et het nog niet vreuren of sni'jd, dat Piepmoes en zien kammeraoden
kun nog niet schaetserieden of in de sni'j speulen. Et wi'jt stevig en et regent now en dan ommeraek.
In de bos is haost gien dier te zien. lederiene blift et liefste in zien nussien, hollegien of huus. Bi'j de boerderi'je is et ok rustig. De koenen staon lekker noflik in de dreuge sta!, en de peerden, de schaopen en de geiten bin ok onder dak. In huus liggen Klaos en Miep heerlik tegen de verwaarming an te slaopen. Et is de beide
katten vusen te nat om d'r uut te gaon.
'1k kan zo de hiele winter wel deursoezen', knipoogt Klaos lui tegen Miep.
'En aanders ikke wel', mompelt Miep weeromme. 'Et is mar goed dat d'r kattebrokkies uutvunnen binnen,
eers mossen we mit dit weer ok nog op moezejacht om an oons daegelikse happien te kommen.'
Dan rulen de beide heur op 'e ere zied en snorken lekker veerder.
Piepmoes zit in huus een kruuswoordraodsel op te lossen. Hi'j het d'r ok al gien spruut noeht an om d'r uut
te gaon. Now en dan kauwt hi'j es op et potlood, en daenkt hi'j diepe nao. Et is een muui!ike puzel, mar aj'
him oplossen en opsturen, kuj' d'r mooie priezen mit winnen.
Nog even en dan bet hi'j de puzel klaor. Maria, de laeste vraogen bin vanzels et a!dermuuilikste. As et now
mooi weer was, gong ik even naor de molle, daenkt de moes bi'j himzels. De molle is altied hiel goed in
zokke raodsels. Mar mit zok weer he'k d'r hielendal gien nocht an. Missehien dat et morgen wat beter is, dan
gao 'k dan. De moes !egt de puzel en et potlood an de kaante en schinkt himzels een bekertien suke!aomelk
in. As hi'j dat op het gaot hi'j zitten te prakkeseren over wat hi'j now weer es doen zal.
Inienend springt hi'j overaende en zegt luud-op: '1k weet et, ik weet et. Weej' wat a'k doen gao? 1k gao greven. 1k gao een gang onder de grond deur greven naor et huus van de molle. De molle bet me j veurig jaor
mit mien jaordag een scheppe geven. Om een gang van mien huus naor zienend toe te greven. Dan kuwwe
bi'j mekeer op vesite kommen zonder dat de katten oons zien. Hi'j wol me wel helpen, mar ik kan et best
alliend. 1k begin vot-en-daolik.'
De moes haelt gauw de scheppe uut zien schuurtien en stapt de kelder in naor beneden. A'k now daor begin,
bedaenkt hi'j, dan kom ik vanzels bi'j et huus van de molle uut. Wat zal hi'j opkieken, a'k inienend bi'j him
in de kaemer stao.
Intied het de moes de eerste scheppen zaand al aachter him !iggen. Et gaot eerst mar best. Now en dan bekikt
Piepmoes et risseltaot en knikt tevreden. Nao een posien wodt et moesien toch wel wat muui. Hi'j veegt him
et zwiet ok al es van et heufd. Zoks is netuurlik gien wonder. De grond die hi'j uut de gang schept, smit hi'j
aachteruut de kelder in. En hoe langer de gang wodt des te veerder moet hi'j de grond vot scheppen.
Nao een posien besluut hi'j om mar es an de molle te roepen. Misschien dat die him haost heuren kan.
Piepmoes ropt zo hadde hi'j kan an de molle. Mar de moes heurt gien antwoord. 'Dan mar weer veerder greven', mompelt hi'j. De gang wodt de hie!tied langer, mar de kelder de hie!tied vol!er...
Now liekt et misschien wel as dat d'r niks an de haand is. Daenk toch mar es evenpies nao. Piepmoes gooit
alle grond die hi'j uut de gang greeft in de kelder. En da's onderhaand al een hiele bu!te. En de bulte wodt
nog de hieltied groter...
Een posien laeter begint Piepmoes weer te roepen: 'Molle, molle, kuj' me heuren? Dit is een verrassing. 1k
kom d'r an, hielemaole onder de grond deur. Mo!le, molle, zeg es wat weeromme!'
Mar Piepmoes heurt nog niks. 1k moet d'r now toch einde!ik wel es een keertien wezen, daenkt et moesien.
Mar ik gao eerst mar even naor boven toe om een betien te bekommen. En ik heb staorigan ok wel zin an wat.
Een lekker stokkien keze of zo. De moes dri'jt him ornme en kropt naor de kelder toe. Mar dan schrikt hi'j
him een ongelok. Want wat is d'r an de haand? De hiele kelder !igt vol zaand! Tot an de zoolder toe! Piepmoes
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kan zo hielemaole niet meer uut de kelder kommen. Et moesien staot te trillen van angst.
'Oei, oei,' begint hi'j te goelen, 'dit is me wat. Wat bin 'k toch dom west. Now kan ik d'r hielemaol niet
meer uut. Dan moet eerst alle zaana d'r weer weg. En ik bin zo verschrikkelike muui.' Piepmoes begint nog
hadder te goelen en om hulpe te roepen.
'Help, hellup', raost hi'j zo hadde as hi'j kan. 'Help me toch, ik zit opsleuten. 1k kan d'r niet meer uut. Help,
hellup!'
Niet zo hiel veer uut de buurt van Piepmoes zien kesteel lopt een donker besien over et pattien naor Piepmoes
zien huus toe. Et diertien bet de regenjasse en de leerzen an. 'Hu, wat toch een snetweer', foetert hi'j. 'As
Piepmoes now mar thuus is, ik bin d'r gelokkig haost.'

Et is de molle. En hi'j is onderwegens naor Piepmoes. De molle had al de hiele dag in huus zeten, en veTveelde him staorig-an geweldig. Daorom besleut hi'j om toch mar even naor zien buurman te lopen, ok al is
et nog zok min weer. Inienend blift de molle staon. Hi'j luustert scharp. Hi'j stikt de neuze in de locht en snoft
es goed as hi'j ok onraod rokt. Mar hi'j krigt gien geveerlik lochien in zien neusgatten. Dan nog mar es weer
goed luusteren, daenkt de molle. Jammer da'k zo min zien kan, mar ja, daor hebben alle mollen last van. Hi'j

luustert now nog beter, en krigt in de gaten dat et geluud onder de grond weg komt.
'Vremd geluud, heur', mompelt de molle. 'Et geluud zit onder de grond, mar heurt daor neffens mi'j hielemaole niet. Wat et toch is. Et is in elk geval gien molle, daor bin 'k wel wisse van. En et is ok gien piere of
zo, die maeken glen geluud. Ra, ra! 1k zal mar es even mit et oor stief op de grond !iggen gaon, missehien
heur ik et dan beter.'
Now, dat is ok zo. De molle heurt dat d'r iene ropt, en dat diegene doodsbenauwd is. 'Help, hellup me toch.
1k kan d'r niet uut.' En nog es hiel hadde: 'Hellup'!
'Verhip,' zegt de molle, 'da's iene die in grote nood zit. En a'k niet beter wus, zo'k zeggen dat et Piepmoes
is. Mar die kropt toch niet onder de grond.' Hi'j !uustert nog es, en springt dan overaende. 'Et is Piepmoes
wel,' ropt hi'j uut, 'wat hi'j daor dot, ik weet et niet, mar ik moet zien da'k him daor weg krieg. Hi'j kan wel
stikken.'
De molle trekt gauw dejasse uut en begint zo hadde as hi'j kan te greven. Recht naor beneden toe. Een molle
kan gelokkig hiel hadde greven, hi'j het daor speciaole hanen veur. De modder spat om him henne. '1k kom
d'r an, Piepmoes,' raost hi'j now en dan. 'Nog even geduld!'
Mar Piepmoes goelt zo hadde dat hi'j de molle niet heurt. Inienend vaalt d'r een dikke kiute modder op zien
heufd. En even laeter nog iene.
'Wat is dat now weer', snokt et moesien. 'Aanst zakt mien gang ok nog in. Now, dan kan ik et wel vergeten, dan zie 'k mien kesteel en mien kammeraoden niet weer.'
Piepmoes perbeert doodsbenauwd naor boven te kieken om te zien as d'r nog meer modder op him vaalt.
Mar in plak van modder zicht hi'j een peer grevende hanen, en evenpies !aeter de snute van zien buurman!
'Bi'j' daor, Piepmoes', ropt die veur de zoveulste keer. 'Toe, geefasjeb!iefantwoord. le leven toch nog wel.'
Wat is Piepmoes bliede! 'Molle,' raost hi'j, 'molle dan toch. Netuurlik leef ik nog, mar wat bin 'k bliede
da'k je zie. Et had niet yule langer duren moeten. Tjonge jonge, wat had ik et benauwd.'
Intied het de molle Piepmoes boven de grond trokken. De beide buren schudden de modder of, en dan vragt
de molle wat Piepmoes daor now aen!ik onder de grond dee. As Piepmoes et verhael daon het, schuddekopt
de molle.
'Piepmoes, dat was niet echt verstanig van jow', protte!t hi'j een betien. '1k zol jow toch helpen mit greven.
Zoks is veur jow alliend vusen te zwaor en te veer. As ik now niet kommen was, hoe was dit dan oflopen?
Mar toe mar, et is gelokkig allegere goed beteerd. Weej' wat we doen? 1k kom morgenvroeg op 'e tied bi 'jj e
en dan maeken we de gang mit oons beidend of le moe'n now eerst mar even van de schrik bekommen. Mar
ie moe'n me wel beloven daj' nooit weer zoks uuthae!en!'
Now, ie zu!len wel begriepen dat Piepmoes daor gien muuite mit het. Hi'j kikt wel uut. As de ni'je gang an
et aende van de volgende dag klaor is, bin de beide buren daor vanzels wel slim wies mit. Niet alliend omdat
ze now veilig naor mekeer toe kunnen, mar ok omdat ze zo lekker dreuge blieven as et regent.
En et kruuswoordraodse!? Now, de molle wus et antwoord op de laeste vraogen, mar de moes en de molle
uninnen crien nriez Te kun vn7e1s niet altied gelok hebben!
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