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BESTE JONGEN EN MAEGIES/ 

De haastvekaansie zit d'r weer op en de koolde wintertied komt d'r an. Now ja, of et echt koold wodt, 
weten we vanzels nog niet. Dat moe'n we allegere ofwaachten. In disse Uut de buse komt nog glen 
spattien winter veur. Watjim in et kraantien vienen kunnen? Now, et volgende: Anna en Kellie beleven 
weer een ni'j aeventuur. Dit keer doen ze mit an een feestelike optocht in et dorp daor ze wonen. In 
dat verhael komt een Saksische boerderi'je veur, en daorom vertellen we jim daor ok wat over. En we 
hebben, zoas altied, een riegeltien moppen en een deurstreeppuzel. Op de aachterkaante beleeft Jochem 
weer es wat appats, et zal je mar gebeuren! Veur de veraandering vienen jim op disse bladziede een 
gedicht. Ben gedicht dat over de haast pot. Et is indertied schreven deur de scliriefster Lamkje Hof-
de Boer uut Berkoop. Best een muuilike vraoge heur, mar wat zol de schriefster aenlik mit dii gedicht 
vertellen willen? 

haast 

de lochten hangen grauw en zwaor 
en 't rokt naor starvend blad 
de daegen wodden kot en gries 
de laeste bloemen bluuien 

en over 't laand een waeziglzied 
die drokt now al wat leeft 
as 't waore daele veur een schoft 
et kan oons zo vermuuien 

en zie - die blaeden keunstig kleur 
ze trillen nog hiel even 
en valen dan -ja altied deur 
is 't starven om te leven 



SAKSISCHE BOER1JEJJJ 

In het verhaal Kellie en de optocht dat hiernaast begint, komt een Saksische boerderij 
voor. Zo'n Saksische boerderij is een boerderij die je vroeger in de Stellingwerven veel 
zag. Tot in de negentiende eeuw werden er hier nog zulke boerderijen gebouwd. 
Tegenwoordig zijn maar weinig Saksische boerijen meer to vinden in ons gebied. De 
mooiste voorbeelden vind je flu nog in Steggerda en Oldeberkoop. Een heel mooi voor-
beeld van een Saksische boerderij zie je ook op de foto hierboven. Die boerderij word in 
1656 gebouwd en stond in Fochteloo. De boerderij word rond 1930 afgebroken. 

Belangrijke kenmerken van een Saksische boerderij aan de buitenkant zijn: 

* De woonruimte, de stal(len) en schuur zitten onder één lang dak 
* De boerderij heeft een recht opgaande voorgevel 
* In het midden van de voorgevel zit een schoorsteen 

Vaak zie je in de voorgevel twee ramen met aan weerskanten luiken. Op de foto zie je 
in de voorgevel aan de rechterkant ook een klein raampje. Dat is het raarnpje van een 
kelder. B oven de kelder zaten meestal bedsteden. 
Over deze en andere Saksische boerderUen kunje meer lezen in Boerderijen in Oost- en Weststelling-
werf, deel 1 en 2. Beide delen zijn in elke Stellingwerver basisschool aanwezig. 
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KELLIE EN DE OPTOCHT 
(Een verhael van Sietske Bloemhofj) 

Et is feestweke in et dorp van Anna en Kellie. Et dorp is hielemaole versierd. Bi'j elk 
huus is wel wat moois te zien, iederiene het slim zien best daon. 
Elke middag en aovend is d'r wat te doen, mar in et weekaende gebeurt et meerste, 
want dan is iederiene vri'j. Zo is d'r op zaoterdag een optocht van versierde waegens 
deur et dorp, mit daornao een grote barbeque. Laeter op de aovend wodt bekend maekt 
wie de optocht wunnen het. Op zundag is d'r een puzeltocht en as ofsluting kuj' aovens 
in de feesttente mitdoen an een play-back show. 
Hebbenjim injim dorp ok wel es zoe'n feest? 

As Anna op vri'jdagmiddag thuuskomt, gaot ze nao et broodeten mitien naor de boer-
deri'je daor Kellie woont. In de schure bin de buurtgenoten drok an et wark mit et 
versieren van een waegen veur de optocht. As et even kan, wil de buurt van Anna en 
Kellie vanzels de eerste pries winnen! 
Elke straote het de opdracht kregen om wat uut de geschiedenis van et dorp uut te 
beelden. Op de waegen van Anna heur straote komt een miniatuur van een oolde boer-
deri'je. Die boerderi'je ston vroeger naost de boerderi'je daor Kellie woont. 
Et gaot om een Saksische boerderi'je mit een rieten dak. Gelokkig bin d'r nog foto's 
van, zodat hi'j goed naobouwd wodden kan. Elk raempien en elke deure komt percies 
op et goeie plak te zitten. 
Ok et arfom de boerderi'je henne wodt op de versierde waegen in et klein uutbeeld. Zo 
komt et riegeltien oolde bomen veur et huus langes d'r op en et pattien mit de witte bal-
stiender d'r naost ok. En vanzels et bottien mit de woorden PAS OP VOOR DE HOND. 
Op de waegen gaon een peer meensken de boer en zien gezin uutbeelden. Anna is iene 
van de kiender van de boer. Dat liekt heur hatstikke mooi toe! 
En wie komt d'r nog meer op de waegen, daenken jim? 
Juust, Kellie. Kellie zal tiedens de optocht aachter et bottien zitten. 
De waegen zal trokken wodden deur de twie zwatte peerden van de baos van Kellie. 
Trekkers haj' ommes nog niet in de tied van de oolde Saksische boerderi'je. 
As de waegen aovens klaor is, is iederiene hiel tevreden. De waegen zicht d'r prachtig 
uut, dus de buurtgenoten kun rustig slaopen gaon! 

De volgende dag is iederiene mooi op tied bi'j de boerderi'je van Kellie. 
De boer haelt krek de peerden uut et laand en spant ze veur de waegen in. De maonen 
en de stat van beide beesten wo'n nog even netties kamd en ze kriegen beide een mooie 
ploeme op et heufd. 
De meensken op de waegen hebben echte boerekieren van vroeger an en dregen kiom-
pen. As laeste springt Kellie op de waegen en gaot proestig aachter et bottien zitten. 
Tjongejonge, et is wel een echte waekhond, heur. 
Dan gaot de boer veur op de waegen zitten en rieden ze naor et plak daor de optocht 
beginnen zal. 
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As alle waegens aachter mekere opsteld staon, gaot de optocht uut aende. Ur staon riegels 
meensken langs de straoten te kieken. Veur de optocht uut lopt et meziekkorps en speult 
vrolike meziek. 

Op de waegen van Anna is et hiel gezellig. Now en dan lopt de boer een rontien mit een 
kroje mit melkbussen. De boerinne dielt koffie uut mit een oolde thermoskanne. De kien-
der doen oolderwetse spellegies as negenstikken en gaanzebodden. 
Kellie gedreegt him as een echte waekhond. Now en dan gromt hi'j es wat, lat de tanen zien 
en blaft. Mar hi'j wiemeistat d'r ok bi'j, dat ik daenk niet dat hi'j et allegere zo mient. 
De meensken langs de weg vienen et machtig om te zien hoe as de hond zien rolle speult. 
Mar een schoffien laeter speult Kellie zien rolle as waekhond inienen hiel serieus! De hao-
ren gaon him recht overaende staon, hi'j trekt de lippen haost boven de neuze en hi'j gromt 
alderheiselikst, za'kjim vertellen! 
'Toe Kellie,' zegt Anna, 'ie moe'n et niet te slim maeken, douk wo'n de meensken nog 
bange veurje.' 
Mar Kellie wodt alliend mar kwaoier. Hi'j staot now al op de raand van de waegen en blaft 
woest. Anna krigt now wel deur dat d'r écht wat an de haand is. 'Stop es even,' ropt ze 
tegen de baos van Kellie, die de peerden ment. 'D'r is écht wat te doen!' 
De waegen staot nog niet stille as Kellie springt d'r of en gaot d'r as een haeze vandeur. 
Hi 'j stoft tussen de riegels meensken deur, die van schrik an de kaante stoeven om de lelke 
hond d'r langes te laoten. Dan vligt de hond een pattien in dat naor een huus toe lopt. De 
deure van dat huus staot eupen en Kellie verdwient naor binnen. 
'Daor is wat, buurman,' mient Anna, 'Kellie gaot nooit zomar een vremd huus in.,  
Anna en de baos van Kellie springen ok van de waegen en gaon aachter Kellie an. As ze 
bi'j et huus kommen, heuren ze Kellie ommeraek tekeer gaon. Mar ze heuren nog meer. De 
stemme van iene die kwaod is, mar veural bange: 
'Gao weg, rothond daj' binnen. Help, hellup, die hond wil me bieten. En ik doe hielemaole 
niks, pak die aekelike bloedhond toch, hellup!!' 
Deur et raem zien ze dat d'r een kerel boven op de taofel staot en dat Kellie tegen de taofel 
op springt. De hond het de man al bi'j de bokse te pakken had, want daor mist een hiele 
hoeke uut! 
Intied kommen d'r twie pelisiemannen et pattien op. Ze weren in de buurt doe ze heurden 
dat d'r onraod was in et dorp. Ze gaon mitien et huus in en griepen de inbreker. 
'Mitkommen ieje,' bevelen ze en doen him de haandboeien omme. 
'Lillike verraoder,' foetert de inbreker tegen Kellie. 'As ie d'r niet west weren, wa'k now 
al een hiel aende vot west mit de buit,' en hi'j bert nog es gemien naor de hond. 
Kellie kan et niet laoten om nog een keer extra de tanen zien te laoten en te grommen... 

Jim hebben wel deur dat Kellie veur de rest van de dag de grote held is. 
lederiene wil de waegen mit de waekhond d'r op goed bekieken. En de jury vint dat die 
waegen de eerste pries meer as toe komt. Aj' zoe'n heufdrolspeuler hebben, now dan kan 
et ok haost niet aanders, wat vienen jim? 
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OPDRACHT 

Je ziet hieronder twee rijtjes met woorden. In bet linkerrijtje zijn dat woorden in het 
Stellingwerfs. Ze zijn allemaal terug te vinden in bet verhaal. In het andere rijtje vindje 
de vertaling van die woorden. Alleen... ze staan door elkaar. Schrijf op de stippeltjes de 
juiste vertaling. 

STELLThGWERFS 	 Zoek uit dit rijtje de 	 NEDIERLANDS 
juiste vertaling 

riegeltien flu 

intied waakhond 

now akelige 

tanen zwerJkeien 

lelke raampje 

inienen stra1cs 

baistiender rtje 

allegere tanden 

kroje haas 

aekelike kruiwagen 

douk intussen 

haeze pluim 

raempien kwaaie 

oolde ineens 

ploeme allemaal 

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

In de deurstreeppuzel zitten 
allemaole woorden die mit 

feest te maeken hebben. 
Die woorden bin d'r 

horizontaal, vertikaal of 
diagonaal in verstopt. 

Sommige letters wo'n in 
meer woorden bruukt. 

As jim alle woorden 
d eurstreept hebben, 

bin d'r nog 
negen letters over. 

Zet die letters aachter 
mekere en d'r komt nog 

een feestwoord 
te veurschien! 

Welk woord is dat? 

S  E K R A V IS E E F 

RV ER K E DOG I EN 

ES SE I P M A A L M 

D 	NOK IL El SEE F 

R  PITS Z S R  GE 

El IL Al I RI U A E 

I 	POOA E E EVE D S 

V 	M C R RI KG L N R T 

T 	A H V T KIN ATOM 

S 	L  So 0 El GSA U 

E 	E ERR RN L GE J S 

E 	E PGA D T SEE F S 

F 	SE B LIED E F NE 

bliede 	 kedogien 
drokte 	 laampies 
feestdag 	 lampion 
feestelik 
	 meziekkörps 

feestmusse 	 meziektente 
feestheuze 	 optocht 
feestterrein 	 slingers 
fe estvarken 	 taart 
feestvierders 	 viagge 
jaordag 	 vrolik 
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CRAPPIE S 
	

MOPPIES 

Mem zegt tegen Jeroen: 
']Ioe krieg ie et in je heufd 
cm tegen tante Roely te zeggen 
d at ze dom is? Vertel heur 
mitien dat je dat spiet!' 
'Da's goed, mem,' zegt Jeroen. 
'Tante Roely, et spiet me 
verschrikkelik dat jow 
zo dom binnen!' 

je ziet hiernaast vier moppen staan. 
Ze worden alle vier in het Stellingwerfs verteld. 

Welke twee vind je het meest grappig? 
Probeer die Iiieronder zo goed mogelijk 

in het Nederlands te vertalen: 

De heit van Jeroen vragt 
bi'j een bezinestesjon hoevule 
iene druppel bezine kost. 
'Niks,' zegt de man die him 
helpen zal. 
'Mooi zo,' zegt Jeroen zien 
heit. 'Druppel mien tank 
dan mar vol!' 

De buurvrouw van Jeroen komt 
bi'j de slager en vragt om een 
meter wost. 
'Dat kan niet,' zegt de slager, 
'wi'j verkopen alliend per kilo.' 
'Da's goed,' zegt de buurvrouw, 
'doe me dan mar een 
k1ometer.' 

Mem vragt waorom Jeroen mit 
de ogen dichte veur de spiegel zit. 
'Jeroen zegt: 'Now mem, ik wil 
mien gezicht wel es zien 
as ik slaop... 

Uut de buse is veural bedoeld veur de midenbouw van et basisonderwies in de Stellingwarven en verschient vier keer in et 
jaor. Ft wodt bedocht, saemensteld en klaormaekt deur Sietske Bloemhoff en Géry Scholten van de Stichting Stellingwarver 

Schrieversronte in Berkoop (info @stellingwarfs.nl, till. 0516-451108). 
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