
BEST  JONGEN EN MAEGIES! 

Decembe staot weer veur de deure. Een gezellige maond vol mit feesteri'jen: Sunderklaos, et Kastfeest en 
oold- en r i'jjaorsdag. En et is ok een lekkere maond: peperneuten en sukelaoletters, banketstaven, kastkraan- 
sies, euliebollen en appelfiappen. Et kan niet op! 
In disse I Tut de buse staot van alles wat mit de 
december iiaond te maeken het. Zo gaot et ver- 
hacl over knna en Kellie dit keer over 5 decem- 	fVPJ WEENSKEN JIM EENHIEL GOED 
ber, jim ntoe'n et mar gauw lezen. We besteden 	EN GEL OKKIG NI'JJAOR! 
bladziede viere en vufe hielendal an winterse 
gedichten. Daorbi'j staon ok een peer vraogen en 	Wat ze vroeger in de Stellingwarven ok wel 
opdrachte i die jim oplossen kunnen. Ok de 	zeden as ni'jjaorsweensk: 
puzel het mit de winter te maeken, kiek mar op 
bladziede zesse. Op bladziede zeuven gaot et 	- Veul heil en zegen in nijefaor 
over eten en et Kastfeest. Dat het soms mis- 	- Zegeiid ni)jaor 
schien w I haost tevule mit mekeer te maeken, 	- Gelokkig ni'jjaor 
vienen jir i ok niet? Mar laoten wi'j now ok es 
een mooi en lekker, recept hebben. Dat recept 	En d'r bin ok een peer spreukies: 
het mit d kastboom te maeken... Kick mitien 
mar even En aachterop? Ja, krek! Daor staot 	- De zegen van Jan Freriks, mit ni/jaor een 
veer zoe' 1 mooie strip over Jochem, jim weten 	bossien wottels mit laank lof 

wel... 	 - Zegen in 't ni:ijaor 
Omdat w now wat ere dingen in et kraantien 	WiI'nzil wat geven 
hebben a gewoonlik, bin d'r een peer van de 	

Dan hoop ik daj 'lang leven 
vaaste relrieken vervalen. Die kommen liekewel 	

WiI'mij ni/cs geven 
een volge ide keer weer gewoon an bod. 	

Dan hoop ik datje de potten en de pannen 
Wi'j wee: isken jim vast hide fijne feestdaegen 	

an de kont vaastekleven 
toe en cc 1 prachtige kastvekaansie. Tot ankem 
jaor! 
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ANNA EN KE if OP 5 DECEMBER 
(Een i r/iae1 van Sieiske BloenthofJ 

Op 5 december stapt Anna morgens a! op 'e tied langs de boerderi'je daor Kellie woont. De 
grote zwatte hond komt krek tot de deure uut en lopt gauw wiemeistattende naor et hekkien 
as hij Anna zicht. 
'Nee, Kellie,' zegt Anna tegen de hond, 'ik kan now niet mit je speulen, want ik moet naor 
scho le. Vandaege vieren we et Sunderklaosfeest, zie. En ik moet mien surprise eerst nog 
inlev -ren. Vandemiddag, nao schoeletied, kom ik bi'j je en vertel ikjow over et feest. 1k zal 
een peer peperneuten veur je beweren. Tot straks!' 
Kell] lat de stat hangen en kikt Anna een betien sneu nao. Mar dan ropt de baos him en vragt 
as hij mit naor de bos toe gaot. Now, daor het Kellie wel zin an. Kiek mar, hi'j vligt et pad 
a! uu 
As A ma op schoele komt, legt ze heur surprise gauw bi'j alle ere kedogies. Ze bet veur ien 
van cc jongen uut heur kiasse van allegere kleine stokkies kerton een prachtige voetballe 
rnaek;. In de balle het ze een peer mooie balpennen van SC Heerenveen verstopt, die had Bart 
op zin verlanglieste staon. Bart is een echte fan van Et Vene en speert van alles van die kiub. 
Dan ,aot Anna bi'j de aandere kiender zitten en waacht tot Sunderklaos en Zwatte Piet kom-
men. 
Et wdt een slim gezellig feest. Sunderklaos is best op 't schik en vertelt alderhaande veur-
vafleit van et oflopen jaor uut zien dikke boek. Zwatte Piet maekt een protte grapples en kapri-
olen. Hi'j dielt alle kedogies uut en stri'jt een protte peperneuten op de vloer. Anna zorgt d'r 
vanz Is wel veur dat ze ok een haandvol veur Kellie in de buse stopt. 
As Pi et Anna heur kedogien gefi, moet ze eerst een gedicht veurlezen. Dat gedicht gaot over 
heur n Kellie en over dat Kellie soms krek een echte pelisiehond liekt. As ze heur pakkien 
uutpakt, bliekt dat daor een mooi boek over honnen in zit. Anna is d'r slim wies mit. 
Ok Birt is hiel bliede mit zien kedogien. Hi'j maekt hiel veurzichtig de balle eupen en haelt 
de pemen d'r uut. 'Oei, wat rnooi Sunderklaos,' ropt hi'j uut. 'Die pennen wo'k hiel graeg 
hebbn. Daankje wel! En vat een prachtige balle, daor za'k hiel veurzichtig mit wezen.' 
As a le kiender heur pakkies uutpakt hebben, zingen ze mit mekaander nog een peer 
Sund rklaosvassies. Dan zegt Sunderklaos dat et staorigan tied \vodt om op te stappen. Mar 
hi'j Iit nog wel een verrassing, zegt hi'j. In overleg mit de meesters en juffen geft hi'j alle 
kiencer die middag vri'j. Now, dat vaalt wel in goeie eerde, vanzels. Dat kun jim Jim we! 
veurs :ellen! 
As A ma naor huus toe lopt, zicht ze Kellie in et gros liggen. 
'1k g o eerst even naor huus toe, Kellie,' ropt ze, 'mar nao et eten kom ik gauw bi'j je, goed? 
1k bii. de hiele middag vri'j.' 
Kel!i wiemeistat en kikt bliede. Dat vint hi'j mooi, dan kan hi'j ommes de hiele middag mit 
Anna speulen. De hond !egt de kop op de poten en waacht geduldig tot Anna weer kornt. 

Et duirt niet zo lange as Anna is d'r al weer. 
'Kic, Kellie,' zegt ze, 'bier bin jow peperneuten. Eet die eerst mar op.' 
De hond srnikkelt de peperneuten lekker op en kikt Anna dan vol verwaachting an. Wat zol 
ze ver die middag van plan wezen? 
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'Zuwwe votkroepertien doen, Kellie?' vragt Anna. 'Dan gao ie hier zitten en kieken een 
posien de aandere kaant op. 1k verstop me intied en dan moet ie mi'j weer opzuken, snap ie?' 
'Woef,' zegt Kellie en gaot aandersomme zitten. 
Anna lopt zachies vot en zocht een mooi plakkien daor ze votkropt. Nao een posien heurt ze 
de hond snoeven en inienend staot Kellie veur heur en geft heur een slik over de haand. 
'Goed zo, Kellie,' zegt Anna. 'Nog een keer?' 
Kellie dri'jt him omme en gaot weer zitten te waachten. Mar hoe Anna heur alle keren ok ver-
stopt, de hond wet heur ok alle keren wel te vienen. Nao een posien holen ze d'r mit op en 
vragt Anna an de baosies as et goed is dat zi'j en Kellie et dorp nog even in gaon. Now, dat 
is wel goed, mar ze moe'n wel veur donker weer thuus wezen. Dat belooft Anna en tegere mit 
de hond stapt ze de weg uut. 
Even laeter kommen ze Bart tegen. 
'Hoj Bart,' zegt Anna. 'Wat was et vandemorgen gezellig op schoelle, vun ie ok niet?' 
'Zeg dat we!,' vint Bart. 'Om mi'j komt Sunderklaos elke dag en geft hi'j oons e!ke middag 
vri'j. Mar weet ie wat now zo aekelig is? 1k bin mien kedogien kwiet. Die mooie balle he'k 
nog wel, mar doe ik thuus kwam, was de eupening een betien los gaon. En now bin mien 
rnooie pennen d'r uut valen. Ze moe'n argens tussen schoele en mien huus liggen. 1k bin drok 
an et zuken, want ik was d'r hatstikke bliede mit. Mar an now toe kan 'k ze nargens vienen.' 
Bart kikt now best wel zielig en knippert es mit de ogen. 
Anna vint et allegere hiel vervelend veur Bart en zegt dat ze wel helpen wil mit zuken. 
Kellie het et hiele verhael ok heurd en kikt van de iene naor de aander. De hond liekt diepe 
nao te daenken want hi'j het zuver reenfels boven zien ogen. Dan stapt hi'j naor Anna toe en 
drokt zien neuze tegen heur haand. Hi'j kikt heur an en lopt dan naor Bart. Hi'j rokt es an de 
jonge en snoft dan op de grond. Dan kikt hi'j Anna nog es weer an en dot etzelde nog een 
keertien en kikt dan weer naor Anna. 
Inienend begript ze wat de hond bedoelt. 
'Bart, kiek,' zegt ze. 'Kellie wil jow helpen mit zuken. Toe mar Kellie,' gaot ze veerder tegen 
de hond. 'Doeje best mar, misschien kun ie de pennen wel vienen.' 
Kellie begint drok over de grond te snoeven. Hi'j volgt percies et spoor daor Bart lopen het. 
Tjongejonge, wat het zoe'n hond een goeie neuze. Hi'j lopt zo de kaant van Bart zien huus 
op. Now en dan blift hi'j even staon en kikt om him henne. Dan stapt hi'j weer veerder, de 
neuze zowat tegen de grond an. 
Even laeter blift hi'j weer staon. De hond begint te wiemeistatten en kikt aachteromme. Hi'j 
blaft een peer keer en kikt dan weer naor de grond. Anna en Bart lopen hadde naor Kellie toe. 
En ja heur, daor liggen de beide pennen. Bart pakt ze gauw en bekikt ze es goed. Gelokkig 
mekeert d'r niks an. Wat is hi'j bliede. 
'Wat bin ie toch een geweldige hond,' zegt hi'j tegen Kellie. 'Ze numenjow uut de gek wel 
es kommissaris Rex, mar ie doen ok niet veur him onder. le bin krek een echte detektive.' 
Bart kiopt Kellie es op de rogge en taast dan in zien buse. 
'Moej' es kieken, Kellie,' zegt hi'j. '1k had nog een peer peperneuten beweerd, mar die bin 
now veur jow.' 
Now, die lust Kellie ok nog wel. 
'Meer moej' vandaege mar niet hebben, Kellie,' mient Anna. 'Want te yule peperneuten bin 
ok veur detektives niet goed!' 
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de winter wodt keuning 
op bouw en om huus 

hi / zi j t op de eerde een deken van pluus 
de winter zien vlokken 
de winter zien plums 

en deken op eerde, op bouw en om huus 
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KEUNING ROEGBAORD 

Op de b!adziede hiernaost zien Jim een winterse foto, mit daoronder een diel uut een gedicht dat over de jaor-
getieden gaot. Hieronder staot nog een gedicht dat diezelde koolde periode beschrift. Et is schreven deur 
Jouk, jim kennen him vast wel van et Kienderboek van Jouk. 
Under et gedicht staon een peer vraogen en opdrachten die mit et gedicht te maeken hebben. Perbeer et goeie 
antwoord te geven en de opdrachten uut te voeren. 

Keuning Roegbaord 

Keuning Roegbaord het zien haand 
daelelegd op stad en laand. 
En hij blaost zien koolde aosem 
over 't waeter; voorn en braosenz 
viochien in de diepte vot. 
En hi:! schuddet, naor zien aord, 
grote vlokken uut zien baord, 
tot de wereld wied-waor wit wodt 
en de wegen spiegelgiad. 
Keuning Roegbaord grinnikt wat. 

Roegbaord grinnikt om heur zorgen: 
oolde zoere proemers bin ! 
Roegbaord is de kiendervrund, 
wie dejeugd het, die het morgen! 

Mar de kiender mit heur sleden, 
draeven ov 'ral of en an, 
glieden waor 't mar even kan. 
Keuning Roegbaord lacht tevreden, 
het d 'r zien pleziertien van! 
En hif blaost nog  even hadder! 
En hij schuddet nóg wat harder! 
En de oold 're generaosie 
klaegt netuurlik stien en bien, 
want ze meugen him niet zien! 
- Roegbaord, wat bin ie gemien! 
- Wat bedoej 'en wat beblaos ie! 

Vraogen en opdrachten: 

1. Wie of wat zol Jouk mit Keuning Roegbaord bedoelen? - 
2. Wat wodt mit En hi/ blaost zien koolde aosem bedoeld? 
3. Wat zol wiet-waor betekenen? 
4. Wat betekent et zinnegien Want ze meugen him niet zien!  
5. Zuuk es vuuf woorden op in et gedicht die in et Nederlaans en et Stellingwarfs geliek binnen: 

6. Schrief de, neffens jow, mooiste vuuf Ste!!ingwarver woorties uut et gedicht op: 



WINTERPUZEL 

In de deurstreeppuzel die hieronder staot, zitten 17 'winterse' woorden verstopt die allegere mit de decem-
bermaond te maeken hebben. Sommigen staon d'r gewoon horizontaal in, dus van links naor rechts, aande-
ren zitten d'r juust aachtersteveuren in. D'r bin d'r ok die as vertikaal, dus van boven naor beneden of van 
beneden naor boven, verstopt zitten. En een stok of wat zitten d'r diagonaal in. Diagonaal wil zeggen schie-
ye: van linksboven naor rechtsonder, of van rechtsboven naor linksonder en orngekeerd. Snappen jim et alle-
gere nog? Haost alle letters wo'n veur die 17 woorden bruukt, behalve 14 niet. As jim alle woorden vumien 
hebben (let op: sommige letters wo'n in twie woorties bruukt!) blieven die veertien dus over. Van links naor 
rechts vormen die mit mekeer een weens in et Stellingwarfs! 

M 11 
MUMM an so 

Ma BOB EIE1 
0 a am E1EiEII 

M BOB moan 
IUMMIMUMMM 

Dit bin de woorden die aj' opzuken moeten: 

balle koold 
boom maond 
boot schimmel 
december stal 
kastlied sukelao 
kastman sunt en piet 
kedogien winter 
keerze wit 	 De weens is: 

klokke 
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\Vinterse gerechten 

Is et bi'j im thuus 
A zo? Etnjim in 
de zomniT ok aandere 
dingen as in de winter? 
Eerst dae:k ie misschien: 
Welnee, c at rnaekt niet 
uut. Mar :nisschien daenk 
ie even la -.ter: Ja, toch wel! 
In de zon mer eet ie vaeks 
vaeker sk od as in de winter. 
En in de i /inter eet ic vast 
vaeker st2 rnppot. 
Vroeger v as dat versehil 
grater. Tejenwoordig kuj' 
ja haost a Ic gruunte et hiele 
jaor deur -,open. Mar dat was 
eerder nie: zo. Dan atten de 
meensken veul nicer de 
'seizoengiuunte', dat is gruuntc 
die in een bepaolde tied gruuit, 
en dan veiral in de eigen tuun. 
Now wodle d'r veur de winter ok 
wel 'zorniiergruuntc' beweerd 
deur ze in te wecken. Dat is 
cen menicre om gruunte in glaezen 
potten te leweren. Ic hadden in die 
tied omms ok nag gien vriezer. 
Mar d'r wDdden ok gruunten 
veur de wnter beweerd deur ze in 
zaand in t kuilen, bi'jglicks 
rooie bietis en ok de eerpels. 
Fruit wodle veur een diel ok 
inweckt, r iar ok wel dreugd. 
Zo wodde i appels in stokkies 
sneden en vervolgens op de kachel dreugd. Aj' ze dan laeter eten wollen, mossen ze eerst in vaeter weld wad- 
den. Mar Pr weren ok wel appels die aj' hiel. laank beweren konnen in stro. 
Ok op bej aolde daegen in et jaor wodden, en wo'n, d'r speciaole gruunten, mar ok koekies of snuup eten. 
We numei bier een peer veurbeelden. Meerstal atten de meensken vroeger op zundag ok wat biezunders. Zo 
kregen ze ieur de weke aenlik nooit soep, mar juust op zundag wel. Meerstal was dat gruuntesoep. As gruun- 
te weren oofpeerties vaeks hiel geliefd. En et naogerecht was nog al es 'pareltjesoep' of 'krentiesbri'j'. Zo 
wodde, w it in et ofliciëlc Nederlaans 'watergruwel' hiet, bier nuumd. Op twiede paosdag, die dag wodt ok 
wel eierrn iendag nuumd, wodde d'r deur veul meensken, jim raoden et al, extra eier eten. Now, en dan mit 
Sunderkia s eten we nag altied o.e. pepemeuten en sukelaoletters. Mit de Kastdaegen wodt d'r veural (te) 
veul eten n mit ooldejaor gelt datzelde ok nogal es veur de euliebollen. Misschien wetenjim zels ok nag wel 
flunk wat 'eurbeelden van wat Jim mit biezundere daegen altied eten! Nuum ze mar es. 
Wi'j hebbn veur Jim dit keer een speciaole, eetbere, versiering veur in de kastboom. Jim kun die versiering 
zels maekn en vervolgens in de kastboom hangen. Aj' mit de Kastdaegen dan niet te yule eten hebben, en 
ie hebben zin an wat, en ie vienen et niet zunde, dan kuj' now en dan wat van de versiering opsmikkelcn. 
Veul p1ezir en sukses mit et macken van de versierde ballen! En... eet ze! 
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