
FESTE MENDER! 

As et winter is en d'r ligt sni'j, dan wodt d'r wel zegd: 'Et is een witte wereld.' 

In disse eerste zin van disse eerste Uut de buse van dit jaor, staon al een peer woorties daor et 

dit keer omme gaot. Zo staot d'r op bladziede 2 en 3 een ni'j winters verhael over Anna en 

heur buurhond Kellie. 
ni'j is de titel van een prachtig gedicht van Jan Veldhuizen. In et gedicht kommen ok de kleu- 

ren wit en zwat veur. Et wit van de sni'j en et zwat van de zwatte kri'jen, die ok in zien gedicht 
te vienen binnen. Mar ie moe'n niet altied alles zwat-wit zien, wat jim! Daorom gaot et op 

bladziede 7 ok over aandere kleuren. 
Een kri'je is een voegel, kri'je is et KOOLD 
Stellingwarver woord veur kraai, dat 

1iadden jim misschien al in de gaten. 	(Uut et Stellingwwfs Woordeboek) 

I n de deurstreeppuzel op bladziede 5 

;itten behalve de kri'je nog een hiele- 	In de winter kan het erg koud zijn. In het 

ioel ere voegels verstopt. Zuuk ze 	Stellingwerfs zeg je dan bijvoorbeeld: 
allemaole mar es op! 
Ok in disse Uut de buse kun jim, krek 	Et is biteit zo koold as roet 
as altied, een peer grapples lezen en 	We vunnen et vandaege zo koold as ies 
op de aachterkaante is weer een strip 	Et vriest zo, et is zo koold as pekel 
over et onhaandige mannegin 	1k but zo koold as een stien 
Jochem te vienen. 	 Hi'] is zo koold as een bok 
Veul plezier mit alles wat d'r in et 	Zi'j is zo koold as een kikker 
kraantien staot, en, och ja, nog ale 	Ze bin stief van de koolde 
goeie dingen op een riegeltien veur et 	1k bin koold tot op et bot 

ni'je jaor! Tot in de meitied! 



ANNA, KELLIE EN ET IES 
(Eetz verhael van Sietske Bloemhoff) 

Et is van 't jaor een betien een appatte winter. 
Soms regent et, mar d'r vaalt ok wel es wat natte sni'j. Echt lekker vriezen dot et 
haost niet. Anna en de ere kiender van heur schdele hebben nog niet schaetserie-
den kund. En dat vienen ze vanzels hatstikke jammer! Et kon wel es een echte 
kwakkelwinter wodden. 
Mar dan miens veraandert et weer en gaot et tch vriezen. Op de vievers in et 
dorp komt al een laogien ies te liggen. De kiender kun haost niet waachten om 
d'r op te gaon... 

As et woensdagrniddag is, haelt Anna heur buurhond Kellie op. 
Anna wil es kieken gaon hoe et ies d'r bi'j ligt. Kellie wil vanzels graeg mit. De 

jLThhond vint et prachtig om mit Anna omme te strunen Hi'j springt at in de ronte 
van bliedschop. 
'Zuwwe eerst es bi'j de sloties langs et laand kic ken?' vragt Anna an de hond. 
Kellie vint et best. Hi'j vligt et pad uut en stao: even laeter mit de neuze naor 
beneden naor een slotien te zien. Dan lat hi'j de stat een betien hangen. 
As Anna naost him staot, begript ze waorom. 
Ur ligt hielendal gien ies in et slotien. Dat komi omdat d'r gien waeter in staot. 

.De zommer het zo lang en dreuge west dat in een hielebóél sloden gien druppel 
:waeter  te vienen is. 
'Dan gaon we mar naor et dorp,' zegt Anna tegei Kellie. 'Misschien is et ies op 
de vievers al dikke genoeg.' 
Mar as ze in et dorp kommen, zien ze wel dat et ies daor nog niet hoolt. 
Een peer kiender hebben d'r al veurzichtig een peer stappies op zet. 'Mar et ies 
begon mitien te kraeken,' vertellen ze. 'En Petr is al naor huus toe, want die 
zakte d'r mit iene voete deur. Die was vanzels kletsnat!' 
'Jammer, vint Anna, 'dan moe'n we nog mar een peer daegen waachten. Now, 
jonges, tot morgen op schoele. Gaoj' mit Kellie?' 

As ze mit 'n beidend weer op huus an gaon, besluten ze dat ze wel deur de bos 
weeromme kunnen. Et is ja nog vroeg en nog lange niet donker. 
In de bos is et stille. Ze heuren wel wat voegelties sjilpen, mar veerder is d'r niks. 
'As et nog koolder wodt, moe'n we de voegelties dommiet mar wat voeren,' zegt 
Anna tegen Kellie. 
De hond wiemeistat es even, hi'j vint dat prima. Hi'j gaot wel mit Anna mit! 
Kellie vermaekt him mar best. Hi'j snuffelt en hi'j snoeft en pakt now en dan een 
stok die hi'j naor Anna brengt. Die gooit de stok dan weer een hiel aende veur 
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heur uut, en Kellie stoft d'r alI keren opni'j aachteran. 
Kiek, daor gaot hi'j al weer. I-L'j pakt de stok in de bek, keert hini omnie om 'm 
naor Anna te brengen, mar Ia' him inienen valen. De hond stikt de kop in de 
hoogte en spitst de oren. Hi'j 1iustert scharp, dat kuj' wel zien. 
Anna lopt gauw naor Kellie to en vragt wat d'r an de haand is. 
Kellie kikt heur an, lopt een aentien van et pad de bos in en blift weer staon te 
luusteren. Anna lopt de hond nao en luustert now ok scharp. Et is wel dudelik dat 
de hond wat appats heurt. 
Now heurt Anna et ok. 'Help, hellup,' heurt ze in de veerte. Veerderop in de bos 
is wat an de haand. Et liekt wel een kiend dat om hulpe ropt. 
'Gauw kieken wat d'r is, Kelli.,' zegt ze tegen heur kammeraod. 'Loop me mar 
veuruut, 1k kom wel aachterje an.' 
Dan stoft Kellie, zo hadde as hi'j kan, de bos veerder in. Anna draeft d'r, ok zo 
hadde as ze kan, aachteran. 

Evenpies laeter zicht ze Kellie staon. Hi'j staot an de raand van een poele daor 
ies op ligt. Mar een aentien van de kaant ligt gien ies meer, daor zit een groot 
wak. En in dat wak zicht ze now en dan een heufd omhogens stikken en twie 
haanties die perberen et ies vaaste te pakken. D'r is een klein kiend deur et ies 
zakt, en as d'r niks gebeurt ko1nt et niet goed. Et joongien raost de hieltied om 
hulpe en ieder keer as hi'j et ies vaastepakken zal, brekt dat weer of. 
'Kellie, we moe'n mitien helpet,' zegt Anna resoluut tegen de hond. 'Neem disse 
stok mit en perbeer naor et kind te kroepen. As hi'j de stok mar vaastepakken 
kan, dan kuj' him veurzichtig raor de kaant trekken.' 
Daor gaot de hond. Plat op et Iisfschosselt hi'j mit de stok in de bek naor et kiend 
toe. Now en dan kraekt et ies ai, mar Kellie zakt d'r gelokkig niet deur. Nog cen 
klein aentien en dan is de hond bi'j et kiend. Hi'j drokt mit de snute de stok naor 
et kiend toe en die pakt 'm krek op 'e tied vaaste. Dan kropt de hond aachterste-
veuren weer naor de kaant toe n trekt et kiend zo mit. 
Fen peer menuten laeter het Kellie et kleine joongien op de kaant. Anna trek( 
heurjasse gauw uut en wikkelt him daor in. Ze het al zien wie et is, et kereltien 
woont een aentien van heur of. Ze tilt him op en tegere mit Kellie gaot ze naor 
zien huus. Daor lopt zien merr. heur hanewringend van angst tegemoet. Ze was 
Tom, zo hiet et ondeugende jongien, al even kwiet en hadde d'r glen idee van 
waor hi'j was. Wat is ze bliede dat ze him weer ziet! 
'Mar ik zetje in et vervoig an de stikke, mien jonge,' zegt ze toch een hetien lelk. 

Een peer daegen laeter staon A:ina en Kellie, tegere mit Tom en zien meni, op de 
foto in de kraante. Anna het eei hiele dikke bos bloenien in de haand en Kellie? 
Die kreeg veur zien goeie daoc een hiele grote deuze vol honnekoekies... 



(;ra)pies 

Ezel 
Wouter vragt an Torn: 'Vien ie et arg as 
ikjow ezel nuurn?'  
Torn antwoordt: 'Ja, netuurlik.' 
'Fn as ik meneer zeg tegen een ezel?' gaot 
Wouter veerder. 
'Dat Iiindert niks,' mient Tom. 
'Goed,' zegt Wouter. 'Dag meneer!' 

Slalke 
'Heit, heit...' ropt Janneke onder et eten. 
'Hoil je now es stifle,' zegt heit. '1k zit 
krek even mit je mem te praoten. 'Zo 
mitien meug ie wat zeggen.' 
Eves Iaeter vragt heit wat Janneke zeggen 
wol. 
'Hoft al niet meer,' zegt Janneke. 'le 
hebben die slakke die in et slaod zat 
now toch al opeten...' 

************************************************* 

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

VERSTOPTE VOEELS 

In disse deurstreeppuzel zitten alderhaande Stellingwarver voegelnaernen verstopt. Dat kan 
Iiorizontaal, vertikaal of diagonaal wezen en nog aachtersteveuren ok. Asjirn de voegels alle-
gere vunnen hebben, blieven d'r nog dattien (13) 1ettes over. Aj' die aachter mekere zetten 
vien ie nóg twie naernen van voegels. Welke twie bin cat? En och ja, bi'j de rnuuilikste voe-
gelnaemen hebben we de Nederlaanse vertaeling d'r aahter zet! 

houwmaniiegien (kwikstaartje) meuw 
doempien (winterkoniiikje) mee1 
doeve (duif) me:e 
ekster muske 
ente (eend) oelç (uil) 
fiiut protter (spreeuw) 
gaanze rinmuske 
gelegouvv (wielewaal) rineIdoeve (houtdui I) 
gooldvinke (goudvink) roee 
gritte (grutto) roodbosslen 
liavik schofferd (buizerd) 
heiderebientien (kneu) scholekster 
hooltekster (vlaamse gaai) snippe 
keep sturk (ooievaar) 
kiepe (kip) tureluur 
kiewiet wuip 
kri'je (kraai) zwan 
Hester zwelver (zwaluw) 
lurke (Iceuwerik) 
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* ************************************ 

D-E-U-R-S-T-R-E-E.-P-P-U-Z-E-L 

NE I TN El B ER ED I E H 

E ES C HO L E K S I E RAO 

IL I ESTERS ES P V E  

G KC P W H EN T E PIT G L 

E IF R M U E P El K PP AT 

N E 	0 E E 	K R U T S 	A E 

N W U T Z ZOG RI T TEN K 

A ITT E W P DEN A A W Z S 

M E M E V EODWL U R 	E T 

WT U RE L 	U ROE K E E E 

UT S K E V EOD LEON I R 

O E K RN El S SOB DOOR 

B I'J E I M R I N G M U S K E E 

SRSCHOF F E R D W U L P 

E K 	IV D L000M E RE L 

Nao et votstrepen van de voegelnaemen blieven d'r dattien (13) letters over. 
Aj' die aachtere mekere zetten vien le nóg twie naemen van voegels. Dat bin: 

I. 

2. 
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Jan Veldhuizen 	 Sni'j 

1k kiek naor buten 
en ik zie 
dat de wereld wit is. 
Et is nog vroeg 
in de morgen; 
d'r is nog 
niks 
deurhenne gaon. 

De wiend het ok mitspeuld, 
vannaacht. 

Overal liggen witte dunegies. 

Een koppeltien 
zwatte kri'jen 
zit koolde te lieden 
op een toeke 
van een kaele boom. 

Et zwat van de kri'jen 
steurt niet 
et wit van de sni'j, 

et heurt d'r bi'j. 

Disse witte wereld is nog 
schone en onbezoedeld 
zoas hi'j ooit 
maekt is, 
bedoeld is, 

lange leden, 

veurdat 
de meensken 
him zwat maekten. 

rei 



Op de bladzijde hiernaast zie je het gedicht Sni'j van Jan Veldhuizen. 
Lees het maar eens goed en probeer het dan in het Nederlands te vertalen. 
Wat denk je dat de schrijver met het gedicht bedoeld? 

Kleuren 

In het gedicht Sni'j komen ook twee 'kleuren' voor: wit en zwart. 
In het Stellingwerfs schrijf je wit en zwat. Dat is bijna net zo als in het 
Nederlands. Hoe je de andere kleuren in het Stellingwerfs schrij ft, zieje hieron-
der. Je mag zeif de vertaling in het Nederlands er naast schrijven. 

Stellingwerfs 	 Nederlands 

rood 

bi auw 

geel 

paors 

oranje 

gruun 

bruun 

gries 

Niet erg moeilijk, vindje wel? In de volgende zinnetjes komen een paar van deze 
kleuren voor. Probeer die zinnetjes ook maar eens in het Nederlands te vertalen: 

1. Die bloeme is zo geel as goold. 

2. Hi'j wodde zo rood as een biete. 

3. Heur auto is zo gruun as gros. 

4. Hi'j is blauw van de koolde.  
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lil  :itj =Pts 


