
BESTE JONGEN EN MAEGIES! 
Nog evenpies en dan is et weer Paosken! De paosvekaansie numen we mar iens niet, want die is mar 
hiel kot; op de meerste schoelen mar iene dag, mienen we. Een betien langer zol ok niet verkeerd 
wezen, watjim? Mar goed, nog even de koezen op mekeer en volholen en clan is et douk zomar zom-
mervekaansie. 

Ok dit keer hebben we weer alderhaande aorige stokkies en verhaelties. Anke Hoornstra schreef 
een prachtig verhael over Pake. Die man maekt ok warkelik van alles mit, lees mar es gauw. In de 
rebriek Vroeger en now vertellen we  
jim over et oolde marktterrein in 
Wolvege. Ok de rebrieken over de 
Stellingwarver netuur en et 
Stellingwarfs woordeboek staon d'r 
weer in. De puzel in de veurige In de 
buse was best wel muuilik, vunnen 
jim ok niet? Om die op te !ossen, 
mossen jim al!egere woorden uut et 
verhael over Pake opzuken, weten 
jim nog wel? Hebben jim de puzel 
hielemao!e oplossen kund? Disse 
keer hebben we ok weer iene, mar 
die is een betien makkeliker, heur... 

Wi'j weensken jim weer veul pie-
zier toe mit Uut de buse, tot in de 
zommer! 

GRAPPlES 

Een kleinjoongien is in de winkel zien mem 
kwietraekt. Hi j lop' naor een verkoopster en vragt: 
'Hebbenjow misschien ok een vrouw zien mit een 
blauwe regenjasse an en zonder een kleinjoongien 
bi j  heur dat sprekend op mi j  lieki?' 

Oonze buurvrouw gaot naor de dokter Ze zegi: 
'Dokter, ik heb een brille neudig.' 
Ja, mevrouw, dat daenk 1k ok. Want jow staon 
now in de schoewinkel.' 
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UUT. DE STELLINGWARVER NETUUR 

"ga ,ifiiiir 'hi 'irrl 

April wodt ok wel de grosmaond 
nuumd. In disse tied van et jaor 
haelen de merel en de zanglies-
ter bekken vol modder. Dat 
doen ze om daor mit heur nussies 
te bouwen. Prottermannegies 
(protter is et Stellingwarver 
woord veur spreeuw) hebben al 
heur toekomstige wiefies een 
'bruidsboeket' anbeuden. Ze 
plokken een bloeme (bi'jglieks 
een krokus) en leggen die onder 
een dakpanne daor ze van doel 
binnen te nusse!en. As et wiefien 
et plak naor de zin is, is et huwe-
uk voltooid. 
As de birkeblatties zo groot as 

een dubbeltien binnen, komt de koekoek. De popelieren staon in de bluui mit grote roodbrune 
katties. De sleedoorn en et krenteboompien wo'n wit van de blossem. De pinksterbloeme staot 
ok vaeke in de veurjaorsmaond in de b!uui. Et oranjetippien, een kleine dagvlinder, legt de eigies 
wel op die b!oeme. De zommervoegels kommen hier weer henne om te bruden. De gritte (grutto) 
baltst. Dat is een prachtig gezicht. Hoge in de locht gooit hi'j him van de iene kaante op de aan-
dere en ropt viogge 'wiéto-wiéto-wiéto', vaeke overgaond in een langzemer 'gr-wie-to, gr-wie-to'. 
Dc eerste aa!scholvers (in de Rottige Miente zit een bruudkelonie) leggen soms in feberwaori of 
meert, mar de meersten leggen laeter. In april beginnen de meerste aalscholvers mit bruden en 
op een tal nusten bin jonkies te vienen. 

PROTTERS 

Hierboven wodt de protter (spreeuw) nuumd. De voegel ziej' in oonze omgeving een hiele-
boel. Soms zó yule daj' d'r haost hinder van hebben deur alle poep die ze valen laoten. Toch 
zol et hiel jammer wezen aj' ze niet meer zien zollen. Ze kwetteren dat et een aorighied is 
en et lieken soms zuver we! pappegaaien. Dan doen ze iederiene en van al!es nao, !et mar es 
op! D'r bin ok een peer aorige uutdrokkings die mit de voegel te maeken hebben, lees mar: 
Zo hies (bees) as een protter, zo bliede as een protter, hiemen (hijgen) as een protter, gae-
pen (gapen) as een protter en van een slim eigenwieze persoon zej' wel: Hij is zo wies as 
een protter As et slim waarm is, wodt d'r wel es zegd: Et is zo hiete, de protters valen dood 
van et dak. Van iene die him vremd optaekeld het en d'r nuver uutzicht, wodt wel zegt dat 
et krek een protter in een nachtjak is. 



DEURSTREEPPUZEL 

Op de bladziede hicrnaost zien Jim in et boverste verhaeltien 26 woorden staon die vet ofdrokt bin-
nen. Al die woorden zitten in de puzel hieronder verstopt. Dat kan horizontaal, verl.ikaal of diago-
naal wezen. Butendat staon d'r nogal wat woorden aachtersteveuren in. Ur bin oR letters die in twie 
woorden bruukt binnen. Mar d'r staon oR 23 letters in die hielendal nielt, in de 26 woorden veur-
kommen. Aj' alle 26 woorden deurstreept hebben blieven die dus over. Zet al die 23 letters aachter 
mekeer (van links naor rechts, bovenan beginnen) en ie kriegen twie woorden. Die twie woorden 
staon ok in et stokkien over de nelaur in april. Kun jim ze vienen? 
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UUT ET STELLINGWARFS WOORDEBOEK 

De grosmaond 

In de rebriek over de netuur in de Stellingwarven gaot et over april, de grosmaond. Dat de maond zo 
nuumd wodt, komt omdat in april et gros meerstentieds et hadste gruuid. We kieken in disse rebriek 
es even in et Stellingwarfs Woorcieboek as d'r ok aorige zinnegies en uutdrokkings staon die mit gros 
te maeken hebben. En, ja heur: 

Aj' niet willen dat iene aanders doen gaot wat ie graeg wollen, moej 'je ci grOs niet veur de voeten 
ivegmijen laoten. Een hieleboel dorpen kennen die uutdrokking wel, jim dan? 
As ietsje hiel mooi verteld of beloofd wodt, kuj' zeggen as d'r mar glen addertien onder ci gros zil. 
Dan bi'j' bange dat d'r rnisschien wet wat an de haand is; dat d'r wat veur je verzwegen wodt. 
Zo gruun as grOs wodt zegd van dingen die hiel slim gruun van kleur binnen. Mar et wodt ok wel 
zegd van meensken die argeloos binnen en te gauw wat geloven. 
As een hond grOs vret dan komt d'r regen, zeggen ze in Steggerde, mar as een katte grös et, zeggen 
ze etzelde. Gelokkig zeggen ze et niet van koenen, want dan zol et ja alle daegen regenen... 

Gröshipper 

Awwe veerder kieken hoevule woorden d'r mit 
grOs beginnen in datzelde woordeboek, dan bin 
dat d'r nogal wat: 59. Kun jim daor een peer van 
bedaenken? Wi'j lepelen ze niet allegere op, mar 
we haelen d'r iene veur jim uut, en dat is et 
woord groshipper. 

GrOshipper is et Stellingwarfse woord veur kre-
kel en soms ok veur de sprinkhaene. Veural in 
Oost-Stellingwarf en Wolvege wodt dat woord 
bruukt. Mar in een hieleboel ere dorpen hebben 
ze d'r een woord veur dat daor een boel op liekt, 
mar krek even aanders is. 

Zo zeggen ze in Donkerbroek groshipperd, in 
Hooltpae groshippe, in Blesdieke groshupper of 
grOswupper, in Der Izzerd, Oolde- en Ni'jlaemer, 
Hooltpae en Wolvege grushipper, in de 
7. uudwesthoeke van West-Stellingwarf, Dc 
Iloeve, Langedieke, Ni'jhooltpae, Noordwoolde 
en Berkoop groswipper, in De Hoeve, 
Ni'jhooltpae en Wolvege gruswipper. in 
Munnikeburen, Ni'jtriene en Scharpenzeel grits-
wupper en in Spange gruspieper. 



Gien keunst an. 

(Een verhael van Anke Hoornstra) 

'Allemaole de jasse mar mitnemen,' ropt 
Mamme. 
'Et is aanders hielemaole niet koold,' vint 
Brechje uut groep achte. 
'Hi'j hoeft ok niet an,' zegt Mamme, 'et is om 
op te zitten.' 
De mamme van Bas en Minke heipt op vri'j-
dagmiddag altied mit de hanearbeid. 
D'r bin wel een stok of acht moeders al drok an 
et knusselen en koekies bakken mit kiender uut 
alle groepen. Ze zitten verspreid deur de hiele 
schoele, mar as de zunne him ok mar even zien 
lat in et veurjaor dan gaot de mamme van Bas 
en Minke naor buten te tekenen. 'Et is vusen te 
zunde om binnen te zitten mit dit mooie weer,' 
zegt ze dan. 
'Gaoj' weer naor Pieter Stoevesaant te tekenen, 
Hillie?' vragt Meester. 
'Nee heur, die bin we now wel es zat, die heb-
ben we al zo vaeke zien. Nee, ik wol mar es 
naor de Droompoort van Guus Hel!egers.' 
'Dus jow zitten van-de-middag bi'j de varken-
mark?' 
'Ja, as ik et spul mit kriegen kan, temeensen.' 
'Wi'j staon aanders al lange klaor, heur,' zegt 
Bas, die ok bi'j et groepien heurt. Laeter wil 
hi'j striptekener wodden, mar zien moeder het 
et altied mar over 'keunst' maeken en daor vint 
Bas niks an. Laot him mar een Donald Duck 
tekenen of een Pokemaon. Daor dri'jt hi'j de 
haand niet veur omme. 

Even laeter staon ze in een kring om et beeld 
van Guus Hellegers. Mamme het een bock bi'j 
heur daor as et beeld ok in staot. Ze vertelt wat 
over de keunstener en et beeld. En dan moe'n 
ze et naotekenen. Now, daor bin ze gauw klaor 
mit. Een peer strepen mit een rontien d'r boven-
op. 

'1k bin al klaor!' ropt Brechje. 
'le kun ok altied zo vlogge,' zegt Mamme, 'laot 
mar es zien dan.' 
Ze hebben et a!!emaole al of. Een beeld tekenen 
gaot now ienkeer rapper as et uut stien te hak-
ken. 
'Jim moe'n d'r ok wat diepte in macken,' zegt 
Mamme, 'as jim zo hadde doen kun we wel 
weer naor schoe!e.' 
Mar daor hebben ze ok gien nocht an. 

'Waor bin now de varkens dan?' vragt Bas. 
'Dc varkens?' Mamme kikt hiel verbaosd. 
'Ja, daor hadde Meester et toch over?' 
'Oe, ie bedoe!en de varkenmark, die het hier 
vroeger west,' zegt ze. 
'Waor dan?' vraogen de kiender. 
'Hier,' zegt ze, 'daor waor as wi'j now staon, 
en daor.' Ze wiest mit heur haand naor et p1cm 
aachter heur. 'En daor ok nog, daor waor as 
now die huzen en de meziekschoele staot en de 
Ni'je Weme.' 
'Was dat a!lemao!e mark? 1k miende dat dit 
vroeger een parkeerplak was,' zegt Brechje. 
'Dat het et ok west, mar daor weer veur was et 
de grootste varkenmark van Europa.' 
'En wat is datte dan?' vragt Minke. 
Ze wiest naor een eer beeld. 
'Dat is de Varkenstaepel,' verte!t Mamme, 'dat 
is maekt as een soorte van herinnering dat bier 
de varkenmark west het.' 
'Meugen we dat dan wel tekenen gaon?' vragt 
Peter. Hi'j zit in groep zesse en is de beste teke-
ncr van de hide schoe!e. 
'Van mi'j mag et,' zegt Mamme, 'mar et is wel 
hiel muui!ik mit al die varkenties.' 
Peter heurt et al niet meer, hi'j legt zien jasse 
bi'j et beeld en gaot gauw an de gang. Et duurt 
mar een posien of ze bin a!lemaole drok an et 
wark. Mamme dot ok mit. Ze tekent de kiender 
nao, dat dot ze wel vaeker. lene veur iene kom-
men ze an heur zien !aoten hoe et d'r veur staot 



mit de keunstwarken. Now en dan geft ze wat 
anwiezings an de kiender. 
Brechje is weer as eerste klaor vanzels. Now 
mag ze perberen een auto te tekenen die par-
keerd staot. Mar dat gaot heur niet zo best of. 
De auto ridt vot. 'Mack dan mar een mooie 
tekening van de huzen. Die blieven vast wel 
staon, Brechje,' zegt Mamme lachend. 
'Zo, en wat bin jim an et doen?' heuren ze inie-
nend een stemme. Et is Pake Pepermuntien. Et 
zal ok niet zo wezen! Hi'j was te bosschoppen 
west. 
'Wi'j bin keunst an et maeken, Fake,' zegt Bas, 
'kick ik bin al haost klaor.' 
'Now, wat wodt dat mooi, mien jong. Vienen 
jim et goed as ik hier even uutruste, ik bin zo 
muui van dat gesjouw wodden.' 
Fake waacht et antwoord niet of. Hi'j zit al 
naost de Varkenstaepel. 
Hi'j begint te vertellen over doe as hi'j nog een 
klein joongien was en mit zien heit naor de 
mark gong. 
'En weet ie dan nog wel Hillie,' zegt hi'j tegen 
de Mamme van Bas en Minke, 'dat ik thuus 
kwam mit twie geities veur jow?' 
'Ja, dat weet ik nog wel. Doe wodde ik negen  

jaor en de geities zatten in jow fietstasse. Die 
kwammen mit de koppies d'r uut. En mar mek-
keren.' 
Mamme is klaor mit tekenen en gaot naost Fake 
zitten. Alle kiender kommen heur tekening inle-
veren bi'j Mamme. Fake en Mamme vertellen 
van alles an de kiender over de varkenmark. 
Ondertussen zit Bas nog de hieltied te tekenen. 
Die blift mar deurgaon. Now en dan kikt hi'j op 
van zien tekenpepier. Wat tekent hi'j toch? 
Dan komt hi'j overaende en lopt op Fake, 
Mamme en de kiender toe. 
'Now moe'n jim es zien wat as ik tekend 
hebbe,' zegt hi'j. 
Oe, daenkt Mamme, now zullen we et hebben, 
Bas het keunst maekt! 
Ze kieken, ... en ze kieken nog es en dan... 
moe'n ze allemaole lachen! 
Bas het Pake en Mamme tekend. Fake het een 
varkenneuze en Mamme het geitepoties! 
'Knorregien en Mekmek hebben et weer es over 
vroeger,' staot d'r onder schreven. 
Fake lacht et hadste van allemaole. 
'Wat bi'j' ok een gloeperd,' zegt hi'j. 
Now, en van wie zol Bas dat now hebben? Van 
Pake zels vanzels! 
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