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Beste Kiender! 

Jim zullen et eerste 
Herenhoentien at wel uut 
hebben. Een hieleboel kiender 
vunnen et kraantien hatstikke 
mooi. Daorom is hier at weer et 
twiede Herenhoentien! 
Nog even, en clan is et 
Paosken. Paosken is van 't jaor 
op 19 en 20 april. 
Percies eon weke daorveur is 
et Palmpaosken. In sommige 
dorpen van Stellingwarf wodt 
een Palmpaosenoptocht hutlen. 
Birj jim dan? 
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AJ' an zoe'n optocht mitdoen 
moej' een palmpaosenstok 
hebben. Op de twiede 
btadziede van dit kraantien 
staot hoe a]' die maeken 
kunnen. Op disse bladziede het 
Saskia een spullegien tekend. 
In de tekening het de 
paoshaeze tien paoseigies 
verstopt. Kun Jim ze vienen? 
Geef elk eigien mar een mooie 
kleur! 
Veerderop in et kraantien staot 
een spannend aeventuur van 
Piepmoes. Klaos de kaeter is 
vanzels weer slim vervelend. 
Juffer of meester moot et mar 
gauw es veurlezen! 
Midden in et kraantien zitten 
drie mooie prik- of knipplaeten. 

Op de eerste staot de 
paoshaeze. Die kuj' vanzels 
eerst mooi kleuren, veurda]' 
him uutprikken of uutknippen. 
Op de twiede staot een 
paoskiepe mit drie eier. Aj' die 
allemaol kleurd en uutprikt of 
uutknipt hebben kuj' de drie 
eier onder mekeer an een mooi 
lintien an de kiepe hangen. 
De kiepe zeis kuj' ok 
ophangen. Op de dadde prik-of 
knipplaete staon mooie 
sierraanties. 
A]' die kleurd en uutprikt of 
uutknipt hebben kuj' die elk 
om een ei plakken. Mool he? 
Wi'j weensken jim veul plezier 
toe mit dit Herenhoentien en 
tot de volgende keer! 

t Herenhoentien is veural bedoeld veur 

groep 1 en 2 van et basisonderwies 

et verechient 2 a 3 keer in Ct jeer 



Palmpaosen 

In sommige dörpen in Stellingwarf vodt nog een 
palmpaosenoptocht hullen, bi'jglieks in Berkoop, 
Wolvege en Noordwoolde. Vroeger gebeurde dat 
in yule meer dbrpen. 
Op Palmzundag- dat is de zundag veur Paosken-
holeri kiender mit heur palmpaosenstok een 
optocht deur heur dörp. 
Meerstentieds gaot d'r een rneziekkörps mit. 
Soms zingen de kiender palmpaosenlieties. Dr bin 
ok Stellingwarver palmpaosenlieties. Een stok of 
wat staon in bit Herenhoentien. 
Een palrnpaosenstok is een stok die versierd is 
met takken, kleurd pepier, v!aggies en vruchten. 
Op de stok wodt een haentien van brood steuken. 
Om zoe' n stok te maeken hej' twie stokken of 
latten neudig: een lange en een kottere. Die twie 
moej' an mekeer vaaste macken mit een spieker 
of an mekeer bienen mit een aentien touw. Boven 
an de stok moet een punts s!epen wooden. Daor 
kuj' et haentien op prikken. 
Bi'j be meerste bakkers kuj' wel een haentien van 
brood kooen. Orn de latten kuj' kleurd pepier, 
bi'jg:eks crêpepepier dri'jen. Aj' dat pepier eerst 
dubbeld vo]Cn en dan inknipoen, kriej' d'r mooie 
franje an, Op de beide aenden van de kot'te stok 
heurt anlik een s:nesappel of een manderijn. 
Vaeks komt d'r an de kotte stok een touwgien mit 
lekkere dingen te hangen. Daenk mar an 
paoseigies van sukelao of suker, rez:enen, 
stokkies sinesaupel, blokkies keze en gao zomar 
deur, Naa ofioco van de otccht meuj' al die 
lekkere aingen opeten. Ic zcien dr zin an kr:een, 
is 't met zo? 

Meer irermaosis over dit onderwarp staot in et boekien 
- 	"Palrnpasen" dat in de heemkundemaopen te vienen is. 4 

Piepmoes en de paoskebulte. 
Veurleesverh ael deur Sietske Bloernh off 

PALM PA OSEN LI ETIES 

Paimp, palm Paosien 
Doeke vri'jt mit Klaosien 
Doeke vri'jt mit Wildeman 

daor heb ik mien paimpaosien van. 

Haentien op 'n stokkien 
geef mi'j gauw een brokkien 

geef mi'j gauw wat wittebrood 
aanders gaot mien haentien dood. 

Haentien op 'n stokkien 
mit zien roodbont rokkien 
Haentien mit zien linkerpoot 
Vanaovend is mien haentien dood. 

De wieze liekt een betien op et Sunte Mattenietien: 
Sunte, Sunte Matten, de koenen dregen statten.. 

De winners van dePepmoeskIeurpaeten 
bin: 
Groer) 1: 

1. Dennis Worst, Else 

2. Yvonne Pereboom, Suil  

3. Monique de Vries, Else 

Green 2: 

I. Geke Hoogkamp, Wotvege 

2. Ilse Draaisma, Steggerde 

3. Koen Koopman, Wolvege 

In totaal deden d'r 47 kiender an de wedstried mit. 

Op een mooie dag in april zitten Piepmoes en zien vrunden, de gele gouwe en et roodbossien lekker buten an 
een glassien ranje. 

"Wat is et heerlik weer," kwettert et roodbossien. "Et wodt tied en begin an een nussien." 

"Ja," zegt de gele gouwe,"et is aanst zo meic en dan moet et nust veur mekeer wezen! Aenlik zo'k et mit de 
Paosken wef klaor hebben willen, dan biri'k d'r mar weer vanof." 

"Dat zo'k ok wel willen," sjilpt et roodbossien. "Wcej' wat? 1k begin zo mitiert vot-en-daolik!" 

"Zal ik jim dan helpen orn toekies op te zuken?" zegt Piepmoes, "eers verveel ik mi'j zo. 1k hoef ornmes gien 
nust te bouwen, ik hebbe mien kesteel we!. 1k moet de deure al een keer van'en, mar dat kan de h.iele zommer 
nog. Et liekt me mooi toe en help jim!" 

"Da's goed,"zegt de gele gouwe. 

"Ofpraot, kwettert et roodbossien. "Kom jonges an de slag!" 

En zo gaon de drie vrunden drok an et wark. 

Piepmoes zocht allegere takkies bi'j mekere en de beide voegelties vliegen mit die toekies in heur snaevel 
omhogens een boom in. De voegelties hebben een boom an de raand van de bos uutzocht. Dan kuj' mooi om jo 
henne kieken aj' zitren te bruden. 

Et roodhossion macki Zion nussien onder in do boom en do gele gouwe nusselt hovcnin. En in deze!dc boom. 
dat is een stok gezelliger. As de kleine voegelties douk uut de eigies kommen kun zeja mooi mit mekaandcr 
speu!en. 
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Et is trouwens in de bos ok mar gezellig. Alle voegels en ere beesten bin best op et schik. Max wat wi']' ok mit 
zok mooi weer! 
En Piepmoes toogt mar en toogt mar mit toekies en takken. Et moesien bet d'r al eon hiele bulte liggen. De 
bulte wodt hoe langer hoe grocer. Zol Piepmoes niet vusen to vale takken bi'j mekeer slepen? 
De gele gouwe en et roodbossien kriegen dat ok in de gaten. 
"Hool mar op Piepmoes, we hebben wel genoeg!" zeggen ze. 'We moe'n oonze nussies nog ofwarken mit wat 

mos en losse veren en dan is do boel klaor." 
Piepmoes kikt een betien sneu. Mar wat moe'n we dan mit disse takkebulte," zegt hi'j. 
Piepmoes prakkezeert en prakkezeert. Hi'] bet d'r dikke reenfels van op et heufd. Dat hot Piepmoes altied as 
hi'j diepe naodaenkt. Inienend stikt hi'] de vinger in de locht. 
'1k weet wat!" zegt hi']. "1k sleep alle toeken en takken naor et laand en dan inaek ik een paoskebulte. En dan 
stikken we die op de aovend van de twiede paoskedag in do braand. Jim kun daor van jim nussies uut mooi 
naor kieken. Et liekt mi'j prachtig toe! Jim dan?" 
De beide voegelties vienen et ok een mooi plan. Piepmoes kan dan wel bi'j de gele gouwe op vesite kommen. 
"Mien nust is et grootste en et hoogste, daor kuwwe mit 'n drienend makkelik in," vint hi"]. 
"Mar ie moe'n wel goed uutkieken Piepmoes, a]' et laand op gaon," kwettert et roodbossien. "Et is daor lang zo 
veilig thet as in de bos. En dan die toeken aachter je an te slepen. Stel je veur dat Klaos de kaeter je zicht" 
"Ja,' zegt de gele gouwe, "mit dit mooie weer zullen die aekelike katten ok wel bi'j de verwaarming weg kom- 
men. 
le moe'n oons beloven da]' goed uutkieken zullen, Piepmoes. Wi'j moe'n now oonze nussies veerder ofmaekn, 
dat we kun jow niet de hieltied in de gaten holen." 
'1k kiek wel uut,' gniffelt Piepmoes. "Klaos krigt mi'j niet to pakken!" 

Piepmoes begint weer te togen mit de takken. Mar now van de bos naor et laand. 
Now en dan veegt hi'] him et zwiet van et heufd. Et vaalt ok niet mit veur et moesien om al die takken weer te 
verslepen, dat kuj' begriepen. Mar Piepmoes hoolt vol. De bulte in de bos wodt de hieltied kleiner, en die op et 
laand de hieltied grocer. En omdat Piepmoes him zo drok maekt let hi'] tóch niet goed genoeg op. 

In een wallegien even veerderop schoemelt wat omme. Aenlik ziej' dat alliend mar an de pollen die wat henne- 
weer gaon. le moe'n hiel goed opletten a]' weten willen wat as d'r in dat wallegien zit. 
Now en dan ziej' een peer grune spleetogen. En now en dan ziej' et witte tippien van een zwatte stat. Een 
kattestat. 
Jim hebben vanzels wël goed oplet. En jim hebben al lange dear wie daor in dat wallegien ommeschoemelt. 

"1k weet niet wat die moos daor beheistert," daenkt Klaos de kaeter, "mar dit keer ontkomt hi'] mi'j niet! Die 
moes die pak ik. Die sloegoor hot me hielendal niet in de smiezen. Wat dot hi'] toch ok mit die takken omme te 
slepen. Dat rnoezen dom binnen, wus ik a!, mar zó dom. Nee, dit wodt een makkie. 1k waorschouwe Miep ok 



niet, dan kan 'k die moes lekker hie!endal alliend opeten! 
Klaos de kaeter bert nog es goed en begint dan veurzichr.ig an plat op et lief deur et gros henne naor 
Piepmoes toe te kroepen. 

Piepmoes het niks deur. 

Ik schiet mooi op,' daenkt et moesien. "Nog even, en dan is oonze paoskebulte klaor. Wat zal dat domrn iet 
mooi ileken as de braand d'r in gaot. 
Piepmoes bopt fluitende naor de bos weeromme orn de laeste takke op te haelen. 

Intied draeft Klaos de kaeter hadde naor de paoskebulte en verstopt him an de aachterkaante. Piepmoes zichi 
him ommes toch niet, die loptja krek weer naor de bos toe. En et roodbossien en de gele gouwe hebben 
hielernaale niks in de gaten. Die bin cog drok in de weer mit mos en veerties am heur nussies lekker waarrn en 
zaachte te kriegen. 
"Gien iene die mi'j cht," daenkt Klaos. 

Mar dat het Klaos mis. Want in een boom vlakbi'j zit flog een voegel. Et is een doeve. Zol die doeve dan gien 
nu.sc macken moeten? Vanzels we!. Mar doeven macken niet zo 'i1e drokte van heur oust. Et is heur gauw 
goed. Een peer takken boven in een boom en klaor is et. 
"Dat nust kornt dommiet wel," daenkt de doeve. "Et is de eerste mooie dag van 't jaor en daor wil 1k van genie-
ten. 1k gao lekker een betien in de zunne zitten te soezen." 
Mar aj' soezen, slaop ie gebokkig diet echt. Dc doeve is in elk geval in ien keer klaor wakker as hi'j Klaos 
aachter de paoskebulte kroepen zicht. 

"Ge heden," daenkt de doeve, "dit komt 000it goed. Die dikke kaeter zit aachter de paoskebulte van Piepmoes. 
En Piepmoes zal d'r krek weer henne mit een hide grote toeke. En hi'j kikt gien kaante op. Piepmoes toch! 1k 
moet him gauw helpen gaon!" 

Intied is Piepmoes al weer viak bi'j de paoskebulte. 

"Ak disse zwaore toeke over de ere rakken henne smiet, wi'jen die niet vot," daenkt et moesien. En dan hool Lk 
ok op, 1k bin zo muui as eec hond. Dan gao 1k op een lekker plakkien in de zunne mooi even bekammen,' 

Dan staot inienden de doeve naost Piepmoes. 1-Ii'j raost et haost mit! 
"Smiet die takke vot Piepmoes en klirn zo hadde aj' kunnen op mien rogge! D'r is geveer! Klaos de kaeter zit an 
de ere kaante van de bulte!" 

Piepmoes schrikt him een hoetien, smit de takke vot en klimt bi'j de doeve op de rogge. Die vligt zo viogge as 
hi'j kan omhogen.s de vri'je locht in. 

Klaos treft et niet. Hi'j zet de rogge in de bochc en de stat aachteruut en maekt een enorme sprong. Mar krek as 
hi'j boven de paoskebulte zweeft raekt de takke die Piepmoes hadde vot smeten het, him percies op zien dikke 
neuze! Klaos vaalt boven op de takkebulte en raost alderheiselikst. Hi'j zicht cog krek hoe as Piepmoes op 'e 
rogge van de doeve ontkornt. 

"Wéér mis!" jammert de kaeter. "Die aekelike macs ok. Ha'k now toch mar Miep mitneumen, dan hadden we 
him vast wl pakken kund. En een halve macs is aflied nog beter as hielemaole gien moes." 
En Klaos straampelt al krimmenerende mit eec grace roole schramrne op de neuze weer op huus an. 

Piepmoes en de voegels hebben de eerste tied ast glen last weer van Klaos, daenkenjim we!? 
Ze kun mit de paosken rustig van heur paoske'.uur geriieten. Tegere mit able ere beesten van de bos! 
En as Jim laeter in 't jaor een doevenu.st zien dat yule moaier is as aJIe ere doevenusten, dan weten jim vast web 
van wie as dat oust is. Ft is et oust van de doeve die Piepmoes krek op 'e tied uut de klauwen van Klaos de 
kaeter redde! 

Piepmoes, et roodbossien en de gele gouwe viecen dat zO flunk van him dat ze mit 'n drienend nog disse weke 
een prachtig oust veur him bouwen zullen! 
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