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In dit book vervolgt IEKUS zin grote beleawnissen.

IEKUS is nen D’LOMUS, zin volk, de D’LOMOOS,
leawt aargens in’t Groot Bruninkbos.

Hee koomp prongelukke met de meanskenwearld in anraaknge.
Dat zoargt vuur spannende, mer ok lachwekkende vuurvallen.

Loat oe metnemmen, in dit vertealsel op riem,
duur de oonderwiezende wearld van allerhaande weure.

In dit boek vervolgt IEKUS zijn grote avontuur.

IEKUS is een D’LOMUS, zijn volk, de D’LOMOOS,
leeft ergens in het Groot Bruninkbos.

Hij komt per ongeluk in contact met de mensenwereld. 
Dat zorgt voor spannende, maar ook humoristische situaties.

Laat je meenemen, in dit verhaal op rijm,
door de educatieve wereld van allerlei begrippen.
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We-r-iej’t nog?
Iederene keant zeker toch
oonzen kleanen IEKUS nog?
Of kean iej miskien dissen bandeet
oet’ Groot Bruninkbos nog neet?
Dan za’k oe in’t kort vertellen hoew of’t köm
dat’e de reaze noar de “GROTE MEANSKEN” weerld ondernöm.

De D’LOMOOS, zin völkske, leawt oonder de grond
en toew’k nen eanke gung waandeln met oonzen hond,
trappen ik één van euren skossteen an gruzelemeanten.
’t Vuurval da’k vuur altied in mien geheugen zol preanten.

Ik heurden geroop en keek noar benene
en doar stun IEKUS, zoiets har’k nog nooit ezene.
Hee vreug o’k ok efkes kon helpen repereren,
vuur em allenig was zönne piepe meuilijk te hanteren.

Zo warren wiej met’n beaiden an de proat eraken
en wussen toew glad nog neet da’we ‘n beuken zollen maken.
Wa wus IEKUS dat dit pröatje neet zoonder gevoolgen kon bliewn
hier zol’e vaste straf vuur kriegen

En joa heur, van de HOOGE HEREN
mos he’n tiedje biej miej logeren.
Zee vunden’m völs te eegenwies
en dit vuurval was doarvuur’t zovölste bewies.

‘t Zol good wean dat’e ’t is nen moal vernöm
hee mos mer es‘n tiedje op’n vrömn.
Vuur skole maken’t toch niks oet
waant hee leup a nen besten eande op de aandern vuuroet.

Weet je het nog?

Iedereen kent zeker toch
onze kleine IEKUS nog?
Of ken jij misschien deze bandiet
uit het Groot Bruninkbos nog niet?
Dan zal ik in het kort vertellen hoe het kwam
dat hij de reis naar de “GROTE MENSEN” wereld ondernam.

De D’LOMOOS, zijn volk, leven namelijk onder de grond
en tijdens een wandeling met onze hond,
maakte ik per ongeluk
met mijn voet één van hun schoorstenen stuk.

Daarna hoorde ik geroep en wat stond daar op een kei,
een heel klein ventje stond te roepen naar mij.
Of ik het misschien ook even kon repareren,
voor hem alleen was de pijp wat moeilijk te hanteren.

Natuurlijk heb ik dat snel gedaan
en zo is het balletje aan het rollen gegaan.
Want voor IEKUS was hiermee de kous nog niet af.
Hij zag de bui al hangen, hij kreeg vast straf.

En ja hoor, van de HOGEHEREN
moest hij een tijdje bij mij logeren.
Een echte straf vonden ze wat overbodig,
een nieuwe uitdaging, dat had hij nodig.

Ze vonden hem veel te eigenwijs.
Het werd tijd voor een wereldreis.
Want deze kleine slimme schavuit
liep op school toch al ver vooruit.
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’n Aandern morg gung’e, zoonder enig verzet,
gewillig met BORIS en miej met.
’t Ofskeid van zin MOO völ’m bes wa zwoar,
mer da’s neet vrömd a’j dat nog nooit eerder hebt edoan.

Biej oons thoes mos’e efkes wennen
en de bole’n betje verkennen.

Eenmoal op’t gemak, de verleagenheaid kwiet
is’t ’n plezerig heerskop en merakels good biej de tied.

Iej zult maarken, biej’t leazen van dit book
regelmoatig kömp’e, naar klook, oet’n hook.

Van dinge die at’e nog nooit har ezeen
wol’e precies wetten woar’t vuur deen.
Nen telefoon en tillevisie harren zee neet
en van klokke kieken hebt ze gin weet.

IEKUS wol dat heel geerne learen
wat’m lukken, binnen de körtste keren.

Met’ middagmoal gung der van alns mis.
Noa nen rappe wasbuurte röken zinne klere wier lekker fris.

De morn gung zo heel vlot vuurbiej
en now bint wiej op weg noar de keenderboerderiej.
Woar’t IEKUS ‘n betje benauwd van raakt
en doarnoa met nen akeligen hoond kennismaakt.

In’t läst wordt vuur alle meuilijkheden nen oplossige vönden
en vuurda’j ’t wet hef kleane IEKUS oe ok um zin veengerke ewönden.

De volgende ochtend ging hij heel gedwee
met BORIS en mij mee.
Het afscheid van zijn moeder viel hem best wel zwaar.
Als je nog nooit van huis bent geweest is dat helemaal niet raar.

Bij ons thuis moest hij even wennen
en de omgeving een beetje verkennen.
Eenmaal op zijn gemak bleek hij een gezellige vent
boordevol humor en super intelligent.

Je zult merken, bij het lezen van dit boek
regelmatig komt hij verassend uit de hoek.

Van dingen die hij nog niet eerder gezien had
wilde hij precies weten hoe het in elkaar zat.
Nieuwe woorden worden in een schrift gezet
die leg ik hem uit als ik er tijd voor heb.

De telefoon en de televisie vond hij wat raar
maar klokkijken, daar had hij wel oren naar.
Dat wilde hij erg graag leren
wat hem lukte, binnen de kortste keren.

Tijdens het middageten ging er van alles mis.
Na een snelle wasbeurt roken zijn kleren weer lekker fris.
Zo ging de ochtend heel snel voorbij
en nu zijn we op weg naar de kinderboerderij.

Waar hij wederom een spannend avontuur beleefd
en een nare hond een koekje van eigen deeg geeft.
Ook in dit boek maakt hij de raarste capriolen
en voordat je het weet heeft hij je hart gestolen.
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De keenderboerderieje

De ofwas was gebuurd en ik dear BORIS an zin reem.
IEKUS gung wier in mien jaszak, zodat ginene em kon zeen.
Der zat’n knoopsgat in mien zak en doar keek he teelkens duur.
’t Wörden a ietskes waarmer, doar zoargen’t zunke vuur.

Wiej löapen noar’t paark, doar is de keenderboerderieje, 
roond umme is’n heel groot veald met’n paar beankskes op de rieje.
BORIS har zinne behoofte a edoan en löap netjes nöast mien voot.
’k Heuren IEKUS heanig ropen:  “Ik heb ok hoge nood.”

Netuulijk mos he ok zin behoofte doon, dat he dat neet eerder zear.
As der wat mis was egoan, mö’k towgiewn dat’ neet an’t kearlke lear.

Vuurzichtig gung ik op’n beankske zitten en keek good in’t roond. 
Toew de kuste vealig was, zat ik em op’n dreug stukken groond.
Hee basken rap de böskes in, ’t jäske lös. 
Verdween tot an’t skelke in’t hoge grös.

Efkes later köm he der wier an en zear: “Hè,hè, wat loch dat op.” 
Hee kreup umhoge en skoelen achter BORIS zinnen kop. 
Der was gin meanske in de buurte, dus bleewn wiej nog efkes zitten.
’n Eandke vearderop stun nen kearl de stallen oet te spitten.

“Vroger warren hier weilaanden doar verbouwn ze rogge en groan,
later bint der huze bouwd en is’t met’ boeren edoan.
Tiegnswoordig hoof dus ginnen boer dat waark mear te doon.
Now woont der nen behearder, den zoargt vuur de beeste en gif ze voor.

De boerderieje is van de gemeente, zee zoargt vuur’t oonderhoold.
’s Weenters bliewt de beesten binnen, dan is’t boeten völste koold.
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De kinderboerderij
Toen de afwas gedaan was, deed ik BORIS aan de riem.
IEKUS ging weer in mijn jaszak, zodat niemand hem kon zien.
In mijn jaszak zit een knoopsgat en daar keek IEKUS door.
In het zonnetje werd het warmer, ondanks dat het nog steeds vroor.

We liepen naar het park, daar is de kinderboerderij. 
Rondom is een heel groot veld met een paar bankjes erbij.
BORIS had al een plas gedaan en liep weer netjes naast mijn voet.
Ik hoorde IEKUS zachtjes roepen: “Ik denk dat ik ook plassen moet.”

Voorzichtig ging ik op een bankje zitten en keek goed in het rond.                                                                                                                             
Toen de kust veilig was zette ik hem op een sneeuwvrij stukje grond.
Snel rende hij de bosjes in en verdween tussen het groen.
Natuurlijk moest hij net als wij ook zijn behoefte doen.
Wat dom van mij, daar had ik helemaal niet aan gedacht.
Hier moest een oplossing voor komen, het liefst nog voor vannacht.

Daar kwam hij weer aangelopen, zachtjes zei hij: “Dat lucht op.”
Voorzichtig kroop hij omhoog en schuilde achter BORIS`s kop.
Maar er was niemand in de buurt, daarom bleven we nog even zitten.
Een eindje verderop stond een man de stallen uit te spitten.

“Vroeger waren hier weilanden en werd er graan verbouwd,
nu staat alleen de boerderij er nog, er omheen zijn huizen gebouwd.
Het verdwijnen van het land is ook de reden waardoor                                                                                                                                      
de boerderij zijn oorspronkelijke functie verloor.
Het werk wordt nu gedaan door een beheerder en geen boer.
Samen met vrijwilligers zorgt hij voor de dieren en geeft ze voer.
De boerderij is van de gemeente, zij zorgen voor het onderhoud.
‘s Winters blijven de meeste dieren binnen, buiten is het dan te koud.
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Wil iej eawn binnenkieken, ’t is nog vrog dus nog neet wierig.
’k Deank dat ginene oe zal zeen, gelukkig bi’j klean en neet zo tierig!”
Hee kreup wier in mien zak en mostern: “Ikke… klean??
Weart mer bliej dat iejleu grötter mangt wean!!!”

Ik knuppen BORIS zin reem vaste an één van de metalen pinnen, 
waant der hung’n bord: HEUNE MANGT HIER NEET NOAR BINNEN!

“Kom breukske,” ploagen ik em, “wiej goat efkes binnenkieken.”
BORIS blekken, was’t der neet met eens en leut dat blieken.

“Wiej bint zo terugge heur,” zear’k en met tiegnzin gung he liggen.
In’t earste hok lear’n dik vaarken met acht kleane biggen.
“ ’t Steenkt hier RIET, roek iej dat ok ?”  
Ik knikken, ’t meurn en ’t köm oet’ vaarkenshok.

Hee kneep’t neuske dichte. “Wat’n benauwde loch. 
Was ik mer biej BORIS boeten,” zear he met nen zoch.
“Nog eawn volholen IEKUS, der vaalt hier völ te zeen, 
waant ze hebt hier zowat alle kleane en grote hoesdeern!”

“Hier lignt de VAARKENS, ’t kearlke neumt wiej BEER.
’t Wiefke heet MOTTE 
en zee krig mangs wa tien BIGKES in ene keer.

Dit bint de SIKKEN, hier in dit hok, 
de moo heet SIKKE en de va SIKKEBOK.
Zee koompt eaglijk oet’n baargachtig gebeed. 
Doarum stoat hier hoolten kisten, zodat zee zich neet verveelt.

En hier bint de SKÖAPE,’t kearlke heet RAM,’t wiefke UEI.
De kleankes heet LÄMMER, kiek doar lig der één in’t heui.

Wil je even binnen kijken? Het is nog vroeg dus niet zo druk.
Ik denk niet dat iemand je kan zien, je bent gelukkig klein van stuk!”
Mopperend kroop hij weer in mijn zak en zei: “Ik ... klein??
kan ik er wat aan doen dat jullie groter zijn!!!”

Ondertussen haakte ik BORIS’ riem aan een van de metalen pinnen
want er hing een bord: HONDEN MOGEN NIET NAAR BINNEN!

“Kom ukkepuk,” zei ik plagend, “wij gaan eens even binnen kijken.”
BORIS blafte, hij vond het niet leuk en liet het duidelijk blijken.

“We zijn zo terug hoor,” zei ik. Hij ging brommend liggen.
In het eerste hok lag een dik VARKEN met acht kleine BIGGEN.
“Het stinkt hier RIET, ruik jij dat ook?” 
Ik knikte, mest was wat hij rook.

Hij kneep zijn neusje dicht. “Wat een benauwde lucht.
Was ik maar bij BORIS buiten,” zei hij met een zucht.
“Even nog volhouden IEKUS, er valt hier veel te zien
en nog meer te leren bovendien!

Dit hier zijn de VARKENS, het mannetje noemen we een BEER.
Het vrouwtje heet ZEUG 
en ze krijgt soms wel tien BIGGETJES in een keer.

Dit zijn de GEITEN, hier in dit hok.
De moedergeit heet SIK en de vadergeit is een BOK.
Normaal leeft de GEIT in een bergachtig gebied.                                                                                                                                          
Daarom staan hier klauterkisten, dan vervelen ze zich niet.

En hier zijn de schapen, het mannetje heet RAM, het vrouwtje OOI.
Hun jonkies heten LAMMETJES, kijk daar ligt er eentje in het hooi.
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In’t vuurjoar wordt eur’t wollen böaiske oet edoane, 
ze bint dan wier net zo kaal as toew ze net warren geboaren.

Vuur de wolle is vroger a nen goeie bestemmige evunden, 
’t wordt ewasked en doarnoa nen droad van espunnen.
’t Skoap hef’t dan wier lekker fris, geheid 
en vuur oons wordt der nen waarmen trui van ebreid.

Ieder deer pröat aans, he’j dat wa eheurd?
De geiten BLEART, de sköape BLÖAT, 
de beeste BULKT en’t vaarken KNEURT.”

’n Eandke vearderop an nen kettenge van stoal,  
stun twei BEESTE vaste an’ poal.
Doaran zatten bäkskes woaroet ze konden dreenken.
Ik zear: “Dit is nen KOO en den kleansen is nen PEENKEN.

’t Männeke heet BOLLE, mer den heb ze neet hier, 
’n hellege BOLLE zoargt vuur völ tevöl vertier.
Hee is heel staark en kan kats onbenullig wean, 
doarvuur is hier de ruumte völs te klean.

Keender möt könnig worden met hoesdeern  as leefhebberiej.
Doarum loopt de deers ok zovöl meuglijk vriej.
Zit doar dan nen hellige BOLLE biej, 
doarvan wordt gin meanske bliej.

Zee-r-iej dat geer, doar biej die KOO? Doar koomp oonze meelk oet.
In de febriek doot ze’t in fl äsken en wiej dreenkt’ biej de stoet.”

Wiej löapen laanks de KIPPEN en de HANNE begun te kreaien
der warren ok kleane KUUKNKJES die um de HENNE hen dreaiden.
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In het voorjaar wordt hun vacht geschoren,
ze zijn dan weer net zo kaal als toen ze werden geboren.

Weet je wat er met de wol gebeuren gaat?
Het wordt gewassen en daarna gesponnen tot een draad.
Daarvan worden door mensen lekkere warme truien gebreid
en het schaap is ‘s zomers zijn warme jasje kwijt.

Heb je wel gehoord IEKUS, dat ieder dier op zijn eigen wijze praat?
De varkens KNORREN, de geiten MEKKEREN,
de koeien LOEIEN en het schaap dat BLAAT.”

We liepen een stukje verder, want daar waren nog meer hokken.
Twee koeien stonden vast, met kettingen aan een paar stokken.
Daaraan waren bakjes gemaakt waaruit ze konden drinken.
“Dit zijn nou KOEIEN, als ze heel jong zijn dan noemen we ze PINKEN.

Een mannetjeskoe, die noemen we STIER
maar gelukkig hebben ze die niet hier.
Hij is heel sterk en kan nogal driftig zijn,
voor hem is zo’n kinderboerderij veel te klein.
                                                                                                                                                      
Want de bedoeling is dat kinderen kennismaken met lieve dieren.
Een STIER hoort in de wei, daar kan hij de hele dag snuiven en tieren.                                                                           
Zie je de uiers van de koe, IEKUS? Daar komt onze melk vandaan.
De koe wordt gemolken en de melk wordt in melkbussen gedaan.

Die gaan naar de melkfabriek, daar gaat de melk in een fl es of pak.
Zo komt het in de winkel, netjes op een rij in het koelvak.”
We liepen langs de KIPPEN, de HAAN begon te kraaien.
Er waren kleine KUIKENTJES die zich lekker lieten aaien.
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Op lange plaanken stun keuikes met doarin umgedreaide bloompotten,
die diens dearen as huuskes vuur de HAMSTERS, 
CAVIA'S, MUUZE en ROTTEN.

IEKUS drukken heanig tiegen mien aarm. 
“Kan’k der eawn oet, ’t is hier zo waarm?”
Ik zat em tusken de knaagderen op’n leug stearken da’k zag.
Zee vleugen noar em hen, deden al piepend eur beklag.

IEKUS mostern en zear tiegen miej: 
“Zee hebt verdreet, waant ze bint leewer vriej.
Iej möt wetten, ROTTEN en MUZE bint heel staark, 
zee helpt oons met’ zwoare waark.

Mangs doot wiej wedstriedjes, zee bint slimmer a’j dachen.
Ze könt heel potsig doon en dan möt wiej heel hard lachen.

Ene zear miej dat iejleu hopt dat ze in’t välleke raakt 
en dat ze doarnoa dan dood wordt emaakt.

Veendt iejleu’t neet aaklig um ze zo op te sloeten?”
Doar ha’k gin beskeed op en zear: “Alloh, wiej goat noar boeten.”

Opene heuren ik achter miej’n euldre dame hysteries gillen.                                                                                                                                          
‘k Hoasten miej um IEKUS rap van de plaanke of te tillen. 
                                                                                                           
“Nen rotte, nen rotte, der is nen rotte oet zin keuike!!” 
Ik vreug met’n oetgestrekken gezichte an’t grieze meuike:
“Woar dan wa, mevrouw, ik zee doar niks apart?”  

“Jewa, jewa, ik zagge doar wa wat 
met de peutkes stun he tiegen’t keuike an.” 
Gelukkig, doar köm de behearder a an.  

Omdat er tegenwoordig geen boer meer woont
wordt elk plekje in de boerderij door dieren bewoont.
Overal verspreidt over het hele perceel
en niet alleen, zoals vroeger, op de deel.

In een stuk dat eerder de keuken was
zagen we grote bakken en kommen van glas.
Met daarin  HAGEDISSEN, SCHILDPADDEN en VISSEN.

Aan de andere kant zagen we kooitjes op een plank op kratten
met daarin HAMSTERS, CAVIA'S, MUIZEN en RATTEN.
IEKUS duwde zachtjes tegen mijn arm.
“Mag ik er even uit, het is hier zo warm.”

Ik zette hem tussen de knaagdieren op de plank. 
De beestjes renden naar hem toe met een zielig gejank.
IEKUS murmelde iets tegen ze en zei tegen mij: 
“Ze lijken me niet erg blij, bij ons lopen deze beestjes vrij.

RATTEN en MUIZEN zijn ontzettend sterk,                                                                                                                                   
ze helpen ons thuis met het zware werk.
Soms spelen ze spelletjes met ons, dat is heel erg leuk.    
Ze doen dan vreselijk grappig, we lachen ons een deuk.

Iemand zei dat jullie ze vangen en ook doden, 
dat moest eigenlijk worden verboden.
Vind jij het niet zielig om ze in een kooitje op te sluiten?” 
Daar had ik geen passend antwoord op en zei: “Kom we gaan naar buiten.”

Opeens hoorde ik achter me een deftige dame hysterisch gillen. 
Ik haastte me om IEKUS snel van de plank af te tillen.
“Een rat, een rat, er is een rat uit zijn kooi!!”
Ik vroeg, met mijn gezicht strak in de plooi:
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“Joa mevrouw, ’t wil wa-l-s geburen, 
dat duur de lösstoande duren
nen weelden moes op visite koomp. 
Hee et zin buukske dan rap roond 
en geet dan wier vlegensvlugge 
noar zinne femilie in’t bos terugge.
 
Mer vuur zovear ik disse deerkes kenne heur, 
bint zee banger vuur oe, dan ieje vuur eur.”
’t Vrouwke maken zich, met nen groten boch,
rap oet de veute, mer löat nen ondreagelijken loch,
van roekespöl achter eur an in’t zoch.  

Um mislijk van te worden, zo aarg, 
’t begun miej a te dreaien in de maag.
Kö’j noagoan wat kleane IEKUS der van vinden mot. 
Hee proesen’t dan ok oet: “Haalt miej hier astebleef vot.”
Wiej vluchen oet de boerenskure, 
duur de niêndure.

Biej’n viever was nog nen stea 
woar’t wiej EANEN, GAANZEN en ZWANEN vunden.
Der was ok nog’n IEZEL en’ stal woar’t twei PEARDE in stunden.
In’ aander hok zatten’ stuk of wat KNIENEN
en in’ groot drekgat rolden twei dikke weelde ZWIENEN.

Wiej harren der wa genog van 
en gungen wier op BORIS opan.
“ROEKOE, ROEKOE.” KOEREN nen DOEVE en vleug van’ lat.
BORIS zag oons ankommen en kwispeln met zin stat. 

IEKUS zear: “ Ik heb gleunig völ eleard.  
Ech woar RIET, ’t was’n staank wa weard!!!”.
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“Waar dan wel mevrouw? Ik ben daar net geweest.”
“Jawel, jawel, ik zag daar echt een beest 
met pootjes tegen de kooi aan staan.” 
Gelukkig, daar kwam de beheerder al aan.
 
“Ja mevrouw, het wil wel eens gebeuren, 
dat door de openslaande deuren,  
een wilde muis naar binnen komt. 
Hij eet zijn buikje lekker rond. 
Gaat daarna weer vliegensvlug 
naar zijn familie in het bos terug.
  
Maar voor zover ik deze beestjes ken 
zijn ze banger voor u, dan u voor hen.”

De dame draaide zich om met een grote bocht
terwijl ze de kortste weg naar buiten zocht. 
Er vloog een wolk parfum achter haar aan                                                                                                                                
waar je als volwassen mens bijna van onderuit zou gaan.

Onze kleine IEKUS proestte: “Wat een vreselijk zoete geur.”  
We gingen gauw de andere kant op door de achterdeur.

Buiten, bij de vijver liepen EENDEN, GANZEN en ZWANEN rond.
Er was ook nog een EZEL en een kleine stal waar een PAARD in stond.  
In een hoger hok zaten een stuk of wat KONIJNEN
en in een vieze modderplas rolden twee hele dikke EVERZWIJNEN.

Wij hadden het wel gezien en gingen weer naar BORIS toe.
Een DUIF vloog over ons hoofd en KOERDE: “ROEKOE, ROEKOE.”

BORIS zag ons komen en begon te kwispelen met z’n staart.
IEKUS zei: “Wat heb ik veel geleerd, RIET, het was de stank wel waard!!!”
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Bosskoppen halen
Um biej’t weenkelcentrum te kommen, mossen wiej eers oawerstekken.
’t Is nen drokke roondweg dus wiej raakten neet oet-ekekken.
Met giernde sierenes reed’n plietsiewagen miej vlak laanks’n boksennoad.
Der was vaste wier aargens’n ongelukke gebuurd op stroat.

Voolgens miej keek IEKUS duur’t knoopsgat, 
waant hee gung fl eenk te keer.
Hee har vaste völle vroagen oawer’t vuurbiej roazende verkeer.

In’t lästen konnen wiej oawer, ’k löap vlot verdan,
waant wiej mossen ok eawn biej’t posketoor an.

An de boetenkaante van’t posketoor haankt nen geeldautomaat.
Vuural as’t drok is binnen, nen veerig apperaat.
Ik drukken miene nummers in en hup doar was mien geeld.
’t Zöl wa onneudig wean mer vuur de zekerheaid efkes noa-eteeld.

Biej de greunteboer mossen wiej efkes wochen.
Nen euldere dame wus nog neet precies wat ze zochen.
Eers wol ze ANDIEVIE toew nen BLOOMKOOL en doarnoa
wörden’t toch’n kröpke SLOA.

“Mer juffrouw, wa geerne nen vasken en ok in’t miln good evuld.”
’t Weenkelmeaken bleef fesoenlijk, had engelengeduld.

“En juffrouw, eaglijk wol’k ok wat fröait der biej.”
Toew ze eandelijk kloar was, stun der nen lange riej.

Gelukkig hölp de greunteboer zeelf ok efkes biej. 
Now skeut’ fl eenk op; a vlot was de buurt an miej.

Het winkelcentrum

Om bij het winkelcentrum te komen moesten we eerst oversteken.
Het is een drukke rondweg dus raakten we niet uitgekeken.
Een politieauto kwam met loeiende sirenes langs gescheurd.
Er was vast ergens weer een ongeluk gebeurd.

Volgens mij keek IEKUS door het knoopsgat 
want hij wiebelde heen en weer.
Hij had vast heel veel vragen over het voorbij razende verkeer.

Eindelijk konden we oversteken, ik liep snel door.
We moesten namelijk eerst nog langs het postkantoor.

Aan de buitenkant van het postkantoor hangt een geldautomaat.
Vooral als het erg druk is binnen, is het een handig apparaat.
Ik toetste alle codes in en hopla, daar verscheen mijn geld.
Het zou wel overbodig zijn, maar voor de zekerheid even nageteld.

Bij de groenteboer moesten we even wachten,
want een oudere dame veranderde steeds van gedachten.
Eerst wilde ze ANDIJVIE, toen een BLOEMKOOL en daarna 
werd het toch een kropje SLA.

“Maar juffrouw, wel graag een verse en van binnen goed gevuld.”
Het winkelmeisje bleef beleefd, ze had erg veel geduld.

“En juffrouw, eigenlijk wil ik ook wel wat fruit.”
Toen ze eindelijk klaar was, liep ze vriendelijk groetend de winkel uit.

De groenteboer kwam ook helpen, 
want ondertussen stond er al een lange rij.
Nu schoot het fl ink op; al snel was de beurt aan mij.
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“Kan’k oe helpen, mevrouw?” “Dat hop’ ik toch, meneer!
Ik wol geerne nen APPEL, ne BENANE en nen PEER.”
De greunteboer keek vrömd, hee höal miej vaste neet vuur vol.
Har’e wa good eheurd wa’k hebben wol?

’k Hoasten miej um’t oet te leggen 
en heurn miejzeelf rap zeggen:
“Iej wet wa, vuur’n toetje. Doarum wil’k van alns geerne wat.”
“Now begriep ik oe,” zear de greunteboer, 
“iej hadden van alns geerne wat ehad.

Mer a’k oe’n paar EARBEAZEN, 
’n MANDRIENTJE en’ tröske DROEWN gief, dan blif’t zo gewoon.
Za’k der ok’n PAARZIK, ’n ANANAS en’ stuksken MELOEN biej doon?

Iej zult’ preuwn da’s mierakels lekker duur mekaar.”
Ik zear: “Neet zo heel völle heur, waant wiej bint mer met’n paar!”
 
Ineen: HAATSJIE!! IEKUS proesen, wat klunk dat apart, 
har’e in de meelk toch nog keulte vat? 
De greunteboer zear: “Dat klunk neet gezoond.” 
“Miej mekeert niks,” ik wees noar BORIS, “dat was’n hoond.”

’k Har alns en zat de taske eawn neer, 
rekken de bosskoppen of en zear:
“Now greunteboer, tot de voolgende keer dan mer.”

An de aandre kaante van’t weenkelcentrum gunge wiej wier noar boeten.
IEKUS was fl eenk an’t kuchen, ik heuren em’n neuze snoeten.

Gin meanske was in de buurte, dus haalden ik em oet mien zak
en zat’m tusken de bosskoppen, boawnin de taske was’n stuksken vlak.
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“Kan ik U helpen, mevrouw?” “Dat hoop ik, meneer!
Ik wil graag een APPEL, een BANAAN en een PEER.”

De groenteman keek me met opgetrokken wenkbrauwen aan. 
Had hij het wel goed verstaan?

Ik legde het snel een beetje uit: 
“Ziet U, we eten vanavond als toetje fruit!
Zou U me daarom van alles wat willen geven?”
“Natuurlijk mevrouw, dat regelen we even.

Zal ik er ook een paar AARDBEIEN 
en een trosje DRUIVEN bij doen?
En een PERZIK, een ANANAS en een stukje MELOEN?

Eigenlijk moet er ook nog een MANDARIJNTJE door.”
“Niet zo heel veel, we zijn maar met z’n vier...vijven hoor!” 

Opeens:  HATSJOE !! Wat was dat,
had IEKUS door de zwempartij toch nog kou gevat?
De groenteman keek op: “Wat was dat voor een raar geluid?”
“De hond,” zei ik en aaide even over BORIS snuit.

Ik had alles wat ik nodig had en rekende snel af.
“Tot ziens hoor,” zei de groenteman terwijl hij me het fruit aan gaf.

Aan de andere kant van het winkelcentrum 
kwamen we weer naar buiten.
IEKUS was fl ink aan het kuchen, ik hoorde hem zachtjes snuiten.

Er was niemand in de buurt, dus haalde ik hem uit mijn jas 
en zette hem tussen het fruit bovenin de tas.
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Zo kreeg he ok ietskes mear friske loch.
“Doar doo’j miej’n plezeer met,” zear’e met nen depen zoch.

“ ’t Spit miej onmeunig wat der net geburen biej’n greunteboer.
Mer’t was hier zo gloepens waarm, ik kon’t neet mear verdoern.”

“ ’t Völ bes met heur, iej hebt oe good gedreagen. 
As dat de komnde wekken zo blif, dan he’j mien zeagen!”

IEKUS vröag miej nog wat, mer ik kon em neet verstoan.
Waant met nen bult kabaal, ik har de veengers in de oren edoan,
köm der nen motorfi etse laanks eskeurd. 
“Wat vröag iej IEKUS, duur’t lawaai he’k oe glad neet eheurd.”

“Ik vröag miej of Riet, op de weg terugge, 
mag ik van oe dan biej BORIS op de rugge?”

“Is dat wa verstaandig en as oe der dan eene zöt?”
’k Mos der netuulijk wa van op ankönnen dat hee zich neet zeen löt.

“Dan kroep ik wa vot tusken BORIS zinne heure!”
’t Köm der oet vol oawertuging, ik twiefeln neet an zinne weure.
“Vuuroet dan mer, iej mangt’ prebearen, hier an’ haalsbaand doar he’j vat.
Hoold oe good vaste, heur.” BORIS kwispeln met zin stat.

Hee vun’t bliekboar good en laankzaam gunge wiej vearder.
Tot vlakbiej thoes..., doar löap de buurvrouw met eurn Duutsen Hearder!

WODAN was nen akeligen hoond den aait trammelaant zoch.
Logies dat zeelfs oonzen BORIS em abseluut neet moch.

Zo kreeg hij wat meer frisse lucht. 
“Gelukkig, dat is beter,” zei hij met een zucht.

“Sorry hoor, voor wat er gebeurde daarnet bij de groenteman.
Het was er zo warm, ik kreeg het er benauwd van.”

“Dat viel wel mee hoor IEKUS, je hebt je netjes gedragen.
Als dat zo blijft, dan hoor je mij niet klagen!”

IEKUS vroeg me nog wat, maar ik kon hem niet verstaan.
Er kwam met veel kabaal een grote motorfi ets aan.

Het ding overschreed, naar mijn idee, wel tien keer de geluidslimiet.
“Wat vroeg je IEKUS, door het lawaai hoorde ik je even niet.”

“Riet, mag ik de weg terug, 
bij BORIS op zijn rug?”

“En als we iemand tegenkomen, iemand die jou ziet?”
“Ik kruip wel goed tussen zijn vacht, dan zien ze me lekker niet!”

“Oké, je mag het proberen, wacht even, ik zet je erop.
Hou je goed vast, kijk hier aan zijn halsband vlak achter zijn kop.”

Het ging wonderbaarlijk goed en langzaam liepen we verder.
Tot vlakbij ons huis, daar liep de buurvrouw met haar Duitse Herder!

WODAN was een nare hond, die altijd ruzie zocht.
Logisch dat zelfs onze BORIS hem absoluut niet mocht.
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’k Dachen nog: “ Dat wordt wier vechen,” en ik zetten miej a skrap, 
mer WODAN bleef stokstief stoan, hee verzetten ginnen stap.

Hier kon zeelfs ik met de kop neet biej, dit ha’k nog nooit ezeene!!
Greuts leup BORIS laanks em hen, WODAN har’n stat tusken de beene.

In één moal dreaien he zich umme, har de oren plat laanks’n kop
en doar gungt hen, met nen noodgaank, in vol gelop.

De buurvrouw röap nog: “Huu now WODAN, STOP !!!!”
Mer’n hoond luustern van gin kaant en höal der neet met op.

’k Mos stiekem lachen en vreug: 
“ ’k Deank neet da’k wil wetten hoew dat now köm?”
“Ik wet van niks,” zear IEKUS, “neet mien skoold dat he de bene nöm.

’k Heb allene mer op mien fl öaitje fl oten
en weg was he, met’n stat tusken de achterpoten!”

“ ’t Is a wa good heur, wa-r-iej deaden was glad neet verkeerd. 
Hee is’m in zin hele leawn nog nooit zo vlot esmeerd.
Ik hoppe allene en dat is a heel wat weard, 
dat WODAN der es nen keer wat van leart.

Den hoond hef bliekboar gin besef
dat’e met zin kwoaie gedrag allene zichzeelf biej de bene hef.
Ginnen aanderen hoond wil met em spöllen
en wat mag nen hoond now leewer doon as’n betje döllen.

Kom, dan goat wiej rap noar binnen 
en kan ik heanig an met’ oawndetten beginnen.”

Meestal wordt het vechten, ze hebben het altijd met elkaar aan de stok. 
Maar deze keer bleef WODAN stokstijf staan, de buurvrouw trok en trok.

Dit ging mijn verstand te boven, ik kon mijn ogen niet geloven!!!
Verwaand schreed BORIS door, zijn staart zwaaiend omhoog,
het stoepje op tot bij de voordeur, zonder dat zijn kop bewoog.

WODANS oren lagen plat langs zijn kop,
stond met de staart tussen de poten en keek niet eens op.
Ineens draaide hij zich om en ging er tussenuit. 
De buurvrouw vloog er achter aan, ze gilde luid.

“WODAN rustig nou, WODAN STOP !!!!”
Maar WODAN rende en rende, hij hield niet op.

Ik moest stiekem lachen en vroeg: “IEKUS heb jij dat gedaan?”
“Ik weet van niks,” zei hij en keek me onschuldig aan.

“Ik heb alleen maar op mijn fl uitje gefl oten 
en toen nam hij zomaar de achterpoten!”

“Nou ja, wat je deed was niet verkeerd, 
misschien heeft WODAN er iets van geleerd.
Hij doet altijd zo fel en gemeen
tegen iedereen.

Het is ook best een beetje zielig dat door zijn gedrag
niemand deze hond en zijn vrouwtje mag.

Kom, we gaan nu gauw naar binnen 
dan kan ik met het avondeten beginnen.”
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Fröait en vruchen

’t Was a wat late wörden, jammer genog 
mer vuur’t etten nog’n betje te vrog.
Zo konnen wiej nog wat noaproaten oawer wat
IEKUS venomdag allemoal an niejegeaid ezene har.

“Zeg IEKUS, verteelt es wat wol iej nog wetten
waant’ doert nog efkes vuurdat wiej goat etten. 

Wiej et venoawnd maklijk, gebakken earpels met vis.                                                                                                                                             
Is der iets wat vuur oe neumensweardig is?”  

Hee keek miej an met’n blöske op de wangen,                                                                                                                                          
’t prakkezeern doern neet al te lange.
Hee halen depe oasm en begun biej’t begin:                                                                                                                                  
“Noar wat iejleu allemoal et, da’s woar’k beniejd noar bin.

Der gung venomdag zovölle verskilnde dinge laanks miej hen.
Meardre soorten etterieje woarvan ik de heelfte neet ken.

Leg miej’s oet: Wa’s now greunte en wa’s now fröait?                                                                                                           
En kö’j miej ok vertellen hoew dat alns dan greuit?”

“Der is gleundig völle veskilnd fröait en greunte des te mear.
Um met wat fröait te beginnen: di’s nen APPEL en di’s nen PEER.
Zee greuit an beume of an kleanere struukskes
en hebt iets woonderlijks binnen in de buukskes.”

Ik pakken nen mes en zear: “Hier möt’ wal met lukken.”
En snee nen APPEL in twei gelieke stukken.
Doarnoa köm de PERE an bod 
en den oondergung’t zeelfde lot.

Fruit en vruchten
Het was al laat geworden, jammer genoeg 
maar voor het eten nog een beetje te vroeg.
Dus konden we nog even napraten over wat 
IEKUS vanmiddag allemaal gezien had.

Ik zei: “IEKUS, vertel eens, wat wil je nog weten,
want het duurt nog wel even voordat we gaan eten.  
                                                                                                                                        
We eten makkelijk vanavond, gebakken aardappeltjes met vis.
Wil je wat weten uit het schrift of is er iets wat voor jou belangrijker is?”
                                                                                                                                                      
Hij keek me aan, op zijn wangen een blos, 
haalde heel diep adem en brandde los.
“Wil je me iets vertellen over jullie eten misschien. 
Vanmiddag heb ik zoveel soorten voedsel gezien.

Wat is nu groente en wat is nu fruit?  
Het zag er bij de groenteboer allemaal hetzelfde uit!”

“Er zijn veel soorten fruit en groenten des te meer.
Fruit is bijvoorbeeld : een APPEL en een PEER.

Ze groeien aan een boom of aan een struik
en het gekke is ze hebben iets binnenin hun buik.”
Ik pakte een mes en zei: “Hiermee moet het lukken.”
En sneed een APPEL in twee gelijke stukken.

Daarna kwam de PEER aan bod 
en die onderging hetzelfde lot.
“Dit zijn pitten, die vind je bij al het fruit. 
Vaak zien ze onderling wat anders uit.
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“Binnenin zit pitten. Nen pitte is biej al’t fröait aans.
Dat möt, waant dan hebt ze biej’t greuien de meeste kaans.

Mangs bint zee groot en mangs heel klean
mer net op welke stea zee möt wean.

Disse pitten bint belangrieker as iej hadden edach.
Zee möt naamlijk zoargen vuur’t noageslach.

Leg der mer nen paar op’t zaand in dissen pot.
Iej zölt zeen dat’ op’n doer’n klean appelbeumke wordt!

Klean fröait as EARBEAZEN, 
FRAMBOZEN en BRUML, wordt vruchen eneumd. 
Met mekaar, vars eplukt he’j nog nooit zulk lekkers epreuwd.

Mangs veen iej ze met veskilnde BEAZN as vruchensap
in fl äsken of as jam biej’n weenkel in’t skap.

Meestens greuit’t kleane fröait dichte biej de groond
maklijk um te plukken en iej stopt ze zo in’ moond.
Hartstikke lekker en van vitamines stoat zee stief.
Die hebt wiej zo hard neudig vuur’n gezoond lief.

Zoonder disse stöfkes könt wiej neet good greuien.
Zee zoargt der vuur dat oonze butte staark genog bint um te beunen.
Ok biej nen verkeulnheaid, biej griep en aandre kwoalen
he’j völ boate biej vitaminen en mineroalen.

Hollaans fröait as APPELS, KASSEN, PROEMEN en PEREN
bint staark genog um oonze keulte te trotseren.
Mer lange alns wil neet greuien in oons kole kikkerlaand
dus haalt wiej ok wa fröait oet’ weurmere boetenlaand.

29

Soms zijn ze groot en hard of liggen bovenop de schil,
net hoe de nieuwe boom of struik het beste groeien wil.

Deze kleine pitten zijn belangrijker dan je dacht.
Zo zorgt de boom of struik voor zijn nageslacht.
Leg er maar een paar op deze potaarde kluit.
Je zult zien binnenkort komt er een klein appelboompje uit.

We hebben klein fruit, zoals AARDBEIEN, FRAMBOZEN en BRAMEN. 
Die smaken, vers geplukt, heerlijk samen.
Soms vind je ze met allerlei soorten BESSEN,
in jams of als vruchtensap in fl essen.

Het kleine fruit groeit vaak laag bij de grond. 
Je kunt het makkelijk plukken, het is lekker en gezond.
Ze zitten boordevol vitaminen zoals A en C, 
ons lichaam doet er zijn voordeel mee.

Deze stoffen hebben wij nodig om te groeien.
Ze zorgen ervoor dat onze botten sterk genoeg zijn om te stoeien.
Ook bij een verkoudheid, bij griep en ander kwalen 
heb je veel baat bij vitamines en mineralen.

Nederlands fruit zoals APPELS, KERSEN, PRUIMEN en PEREN
zijn sterk genoeg om ons barre klimaat te trotseren.
Maar lang niet alles wil groeien in het koude Noorden
dus halen we ook fruit uit warmere oorden.

BANANEN, SINAASAPPELS en MANDARIJNEN
zie je bij ons aan de bomen niet zomaar verschijnen.
Van PERZIKEN en DRUIVEN willen sommige soorten wel,
maar komen ze veel zon te kort dan proef je dat al snel. 



30

BENANEN, SINAASAPPELS en MANDERIENEN
zee’j biej oons an de beume neet zo mer verskienen.
Met PAARZIKKEN en DROEWN lukt’ mangs nog wa
mer koompt zee völle zun tekort, dan preuw’iej dat gelieke a. 

Wat völ soorten hè IEKUS? A’j dat van tevuren hadden ewetten.
Temet ku’j de meesten preuwn, as toetje noa’t etten.
Zölt wiej met de greunte mer tot morn wochen dan?
’k Möt nog etten maken en aans kömp’t der neet van.

WILLEM koomp zo thoes, wat geet de tied toch snel.
’t Is a zowat vief uur en ik heb de earpels nog gineens op’t stel.
Wa’k der mer iets earder met begonnen,
de meakens zölt der ok wa zogangs ankommen.

Zee wollen eawn spöllen op’n plas 
met aandre keender oet euren klas.
Of-esprökken, morn de rest van’t verhaal
en now an de slag met’ oawndmoal.

Wo’j nog eawn oonzen computer oet-prebearen? 
Ik zal’t oe vuurdoon, a’j der oe’n betje op too-legt zö’j ’t zo learen.
Nen computer is’n veerig apperaat um dinge op te zeuken
oawer vroger, aandre laanden en biejvuurbeeld oawer beuke.

Iej könt zeelfs an de aandre kaant van de wearld kieken 
met dat wat INTERNET heet,
WILLEM kan oe precies vertellen hoew dat in zin waark geet.
Zo könt wiej van alns op de heugte bliewn,
mer a’j wilt kö’j ok a vusken oen eegne stukskes skriewn.

Wat zol oe doar van duchen?
Dan skel ik rap’t fröait, speul en snie’k de vruchen.”

Wat veel soorten hè IEKUS? Er zijn er nog veel meer,
maar dat komt vast nog wel een andere keer.
Ook met de groenten zullen we nog even moeten wachten
het duurde allemaal iets langer dan we dachten.

Straks gaan we met het fruit de schaaltjes vullen
als toetje na het eten IEKUS, dat wordt smullen.
Maar nu moet ik als een speer
met potten en pannen in de weer.

Het is bijna vijf uur en WILLEM komt straks thuis,
ik heb de aardappeltjes nog niet eens op het fornuis.
De meisjes zullen er ook zo wel zijn, 
ze wilden na school graag spelen op het plein.

Jij mag wel even met de computer als je dat wil 
terwijl ik de vruchten was en het fruit schil.

Het is heus niet moeilijk, ik kan het je zo leren. 
Op het INTERNET kun je heel veel boeken bestuderen.

Ook als je iets zoekt en je weet je geen raad
is de computer een handig apparaat
met een geweldig en uitgebreid eindresultaat.
WILLEM kan je straks precies uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.

Bedenk maar alvast wat je allemaal wilt weten
dan begin ik ondertussen met het avondeten.

Je mag ook een verhaal over jezelf te schrijven, kleine guit.
Dan printen we het meteen als het klaar is uit.
Je kunt het dan aan iedereen laten zien. 
Het begin van je schrijvers carrière misschien.” 
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’n Laankn dag
“RIET mos nog efkes wat doo an’t etten, 
ze had gin tied um op miej te letten.
Ik mos miejzeelf mer eawn vermaken 
en mogge op’n computer waarken.

Eaglijk geet dat biezönder good,
ik tiepe met twei potlödjes en met mien voot.

Dissen dag zal miej nog lange heugen, 
waant ik heb genötten met volle teugen.

Ik zag’t a dreks, leu woont raar, 
allemoal zo dichte op mekaar.
as’n nuêst vol mieren 
of’n pötje met pieren.

Mer ik heb hier toch a mooi klokkekieken eleerd. 
Dat was neet zo meuiluk, ’t löap gesmeerd.

Tusken de middag gung’t wa efkes mis, 
’k völ in de meelk, zwöm as nen vis.

RIET dekken de toafel, ik stun der milnin. 
Ik wol alns zeen en niejskierig d-a-k bin, 
klum ik eawn boawn op’n honnig-pot.
Vuurda’k ’t wus glee’k oet, ’k skruk miej rot.

Mer’t was a gebuurd, der was niks mear an te holen,
net oet logeren en dreks geburen dat wa’k now bedolen.
Ik lag in de meelk en was ik zeiknat. 
’t Löap miej met ströalkes tegliek oet’ gat.
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Een lange dag

“RIET gaat het eten voorbereiden
ze moest het fruit en de aardappels nog snijden.
Ondertussen geniet ze van mijn geploeter 
met het schrijven op de computer.

Volgens RIET kom ik er wel
want ik begreep al supersnel,
hoe ik typen moet
met twee kleine potloodjes en mijn voet.

Want ik vertel jullie nog maar wat graag 
hoeveel ik heb beleefd vandaag.

Genoten heb ik met volle teugen, 
alles ligt nog vers in mijn geheugen.

Wel was het afscheid van MAMOES even slikken,
en in RIETS jaszak was het om te stikken.
Maar ik zie zoveel dingen die ik niet ken, 
dat ik die narigheid snel weer vergeten ben.

Meteen zag ik al, mensen wonen raar
op een rijtje, heel dicht naast elkaar.
Riet liet me zien hoe goed of dat past
met de blokkendoos uit de kast.

Daarna heb ik alles over klokkijken geleerd 
dat was niet zo moeilijk het liep gesmeerd.

Tussen de middag ging het wel even mis,
maar dat was ook het enige als ik me niet vergis.
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Miej MOO har nog ezeg: Doot now heanig an!
Mer ik mös wier niejskierig wean en dat krieg iej der dan van.
Van de meakens kreeg ik wa dreks skone kleer 
en gung rap zitten op mien eegne stea.

Mer joa, ’k har honger en wol vlot wat etten, 
dus was’k ’t rare vuurval a wier rap vergetten.
Der stun zovölle op de toafel, ik nöm van alns’n klean stukske 
en noa’t etten was’t eaglijk tied vuur’n dutje.

’k Was’n helen nach ok a op-ewest 
en’ good moal dat dear de rest.
’n Oognblik mer, ik slöape zo 
en dreumen oawer miej VA en MOO.

RIET maken miej wakker, BORIS mos noar boeten. 
Hee had net egetten en likken zich um’n snoeten.

Wiej löapen laanks’n viever op de keenderboerderieje opan.
Doar warren’n skoer beeste, somgen ken ik der wa van.
Mer roeken dear’k ze des te mear, kearl wat nen staank. 
Wiej bleewn der mer efkes, ’t was miej a völs te laank.

Der was ok nog’n deftig vrouwke den at dach 
dat zee nen löslopende rotte zag.
Van skrik he’k ’n oasm in-eholen 
toew’k duurhar dat zee miej bedolen.

RIET halen miej rap biej de keuikes vandan 
en gelukkig köm umsgliek de behearder der an.

Wiej mossen ok nog bosskoppen halen biej’n greunteboer.
Ik zagge lekker alns, umda’k duur’t knoopsgat loer.

RIET dekte de tafel met borden en bestek voor elk,
toen gleed ik van een deksel af en viel in de melk.

Het was wel even schrikken, ik was kletsnat.
Daarna kreeg ik een schone broek, die niet zo lekker zat.
Maar ja, ik had honger en wilde gaan eten,
dus was ik het rare voorval snel weer vergeten.

Er stond zoveel op tafel, ik nam van alles een klein stukje
en was na het eten eigenlijk wel toe aan een tukje.
Maar het schijnt dat grote mensen dat niet doen,
dus ging ik met RIET en BORIS mee naar het hondenplantsoen.

En naar de boerderij waar ik heel veel dieren heb gezien
en hele vieze luchtjes geroken bovendien!
Niet alleen van de dieren, maar ook met name 
van een hele voorname dame.  
                                                                                                                            
Zij was stellig in de waan 
dat ze tussen de kooitjes een rat had zien staan.
Het ging met veel gegil gepaard,
waar zag ze me voor aan? Ik…, een rat zonder staart?    

Ik wist mezelf geen raad,
gelukkig reageerde RIET kordaat.                                                                                                                                        
De beheerder kwam snel maar de mevrouw was niet meer te stuiten.                                                                                                                                         
Dus gingen RIET en ik maar gauw weg voordat hij me op kon sluiten.

Daarna gingen we boodschappen halen bij de groenteboer.
We moesten wel eerst oversteken, dat was een hele toer.

Wat voorbij vloog waren auto’s, zo zei RIET.
Volgens haar zijn ze onmisbaar, nou ik hoef ze niet!
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RIET wol oawerstekken mer ze köm ginnen stap vuuroet,
autoos vleugen vuurbiej en wat’n keboal, al dat getoet!

’t Geet miej hier toch allemoal völs te vlot. 
’k Wet’ wa, ’t leawn is kot!
Ik doo’t leewer heanig an, 
doar geniet iej’t meeste van.

Mer eaglijk is’t ok wa spannend heur, zo op’n vrömn. 
Ginene van oons is zo vear ekömmen.
De keenderboerderieje, de weenkels en’t postketoor.
De wearld geet vuur miej lös, waarkelijk woar.

RIET zear da’k miej vedaage netjes heb gedreagen, 
behaalve dan da’k met’ etten in de meelk heb eleagen.
Ik hoppe dan ok da’k nog’n zetje mag bliewn 
en zal prebearen zo weanig meuglijk trammelant te giewn.

De meakens basket binnen, loat de skone stoan um oet te lekken. 
Doarnoa heelpr zee vlot euren MOO met toafeldekken.

Ik heur de vuurdure, de baas koomp thoes. 
’k Hool miej heanig, zo stille as’n moes.
De dure geet lös, oh, wat is den kearl groot!!! 
Hee koomp op miej of, dit wordt mien dood.

“Dus iej bint now IEKUS.” Zinne stemme is zwoar. 
Hee stök zinnen haand oet, ik veul’t gevoar.

At’e miej fi enknip,....’t jaanken steet miej noa.  
Nog’n heel klean stukske,.... 

“An toafel,” zeg RIET, “ ’t etten is kloar.”
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Het leven hier gaat me toch veel te snel.
Als ik genoeg gezien heb, dan weet ik het wel!
Dan ben ik in een wip pardoes, 
lekker thuis bij MAMOES.

Maar eigenlijk is het ook best spannend, hoor.
De kinderboerderij, het winkelcentrum en het postkantoor.
Reken maar dat ik daar van geniet, 
want wij hebben al die dingen niet!

Afgezien van die zwempartij ging het best wel goed.
en dat beste mensen, geeft de D’LOMOBURGER moed.
Ik doe voorzichtig en hou me stil 
want van RIET mag ik blijven, zolang ik wil. 

De meisjes stormen binnen en doen de natte schoenen uit.
Ze helpen alvast tafeldekken, borden, bestek, de schaaltjes met fruit.                 
                                                                                                                                                      
Ik hoor de voordeur, de baas komt thuis. 
RIET is nog bezig bij het gasfornuis.
De deur gaat open: Ooh, wat een grote man.
Zo groot dat hij bijna niet door de deuropening kan.

“En jij bent dus IEKUS,” zegt een zware stem.
Hij steekt zijn hand uit en ik zit klem.

Als hij me fi jnknijpt, mijn lijf slaat alarm,
ik word benauwd en krijg het heel warm.

Het draait in mijn buikje, ik ruik gevaar,....

“Aan tafel,” zegt RIET, “het eten is klaar!”
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Mien volk

“ ’t Is elukt, ’t is elukt! Mien eerste verhöalke is of-edrukt.
’t Tikken ha’k a heel snel duur, 
doar gebroek ik haande en veute vuur.

Voolgens RIET is’t gin gezicht
mer ze maakt zich vuural zoargen oawer’t gewicht.
Waant a’k nog wat zwöarder wordt
dan bezwik’t toetsenbord!!

Now za’k eers RIET tevreane stellen
en oeleu wat oawer mien volk vertellen.

Ik hete IEKUS en wonne in’t Grootbruninkbos
met miene femilie in huuskes oonder’t mos.
Wiej heet D’LOMOOS en hebt as toak
’t in staand holen van de mooie oale Tweantse sproak.

’n Koppel HOOGE HEERN regeert oons laand.
Zee voolgt de WET, met iezern haand.
Ongeregeldheden wordt in de kiem esmoord
en oonze MAJESTOES hef aait’ läste woord.

Eur oordeel wördt duur ieder evoolgd met groot respect. 
Tot op heden is zee aait strebant en recht duur zee ewest.
‘t Volk zeg dat ze kan töwern, a he’k dat nog nooit ezene.
Dat’der ene noar emaakt hef, is a’n lange zet elene.

Zo a’j a wet, bint wiej klean van stuk.
Kiek, dit preantje ha’k biej miej in’ boksentuk.
Hier zee’j mien PAPUS, OPUS en MAMOES,
ikke en biej OMOES op’n skoot mien kleane zusje LOES.

Mijn volk
“Het is gelukt, het is gelukt!! Mijn eerste verhaaltje is afgedrukt.
Het typen had ik heel snel door,
daar gebruik ik handen en voeten voor.

Volgens RIET is het geen gezicht.
Bovendien maakt ze zich zorgen over mijn gewicht.
Want als ik nog wat zwaarder word
dan bezwijkt het toetsenbord!!

Nu zal ik eerst RIET tevreden stellen
en jullie wat over mijn volk vertellen.

Ik heet IEKUS en woon in het GrootBruninkbos
met mijn familie in huisjes onder het mos.
Wij heten D’LOMOOS en spreken allemaal
de mooie oude Twentse taal.

Ons volk wordt door een groep geleerden geleid.
Zij volgen de WET met een streng beleid.
Ongeregeldheden worden in de kiem gesmoord
en onze MAJESTOES heeft altijd het laatste woord.

Haar oordeel wordt door iedere D’LOMUS gevreesd.
Tot op heden is ze altijd streng maar rechtvaardig geweest.
Men zegt dat ze toveren kan, zelf heb ik dat nog nooit gezien.
Als ze hoort dat je ondeugend was, dan merk je dat vanzelf misschien.

Zoals je weet, zijn wij erg klein
en op dit prentje kun je zien wie mijn familieleden zijn.
Dit zijn mijn PAPUS, OPUS en MAMOES,  
ik en op OMOES’ schoot mijn kleine zusje LOES.
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Ons volkje leeft heel vredig en we doen alles samen.
We lijken ook op elkaar en hebben bijna dezelfde namen.

Jongensnamen eindigen op -us, ik heet IEKUS 
en mijn vriendje JANUS. 
Meisjesnamen eindigen op -oes, zoals die van mijn zusje LOES
en ons buurmeisje heet MINOES.

Meestal woont een D’LOMOOSGEZIN
bij de ouders van vaders kant in.
Want onze gezinnen blijven klein 
omdat er altijd maar twee kinderen zijn.

Wij weten namelijk al vantevoren
dat er eerst een jongetje en daarna een meisje wordt geboren.

De jongens hebben rode haren, stuk voor stuk,
met op het voorhoofd een eigenwijze pluk.
Het haar van een meisjes is altijd blond 
en verder zijn wij kerngezond.

Met dieren hebben we een hechte band,
vaak helpen we ze uit de brand.
Soms is het alleen maar even een ferme knal
op het veertje van een muizenval.

Heel af en toe is de nood 
echt groot
en zit er een dier met een doorntje in zijn poot.

Ook dan kunnen ze bij ons terecht,
we hebben een dokter waar je met recht U tegen zegt.

Wiej leawt heel vrêdig en doot alns samen.
Wiej liekt ok op mekaar en hebt zowat dezeelfde namen.

Van’ kearl eandigt’n naam aait op “us”, ik heet IEKUS
miene möatjes JANUS en DORUS.
Meakensnamen eindigt op “oes”, zoas den van mien zusje LOES
en oons buurmeaken heet MINOES.

Meestens woont een D’LOMOOS gezin
biej de grootooln van de va zinne kaante in.

Oonze gezinnen bestoat mer oet veere of meender 
waant oons MAMOES krig twei keender.
En van die beaiden
is’n eersen’ jönken en’t tweede aait een meaken.

De jönks hebt rooie höare, stuk vuur stuk, 
met op’t vuurheuwd’n egenwiezen pluk.
’t Meakeshoar is aait as stroo zo bloond
en vearder bint wiejleu kaarngezoond.

Met alle deers hebbe wiej nen hechten baand
vake heelpt wiej ze efkes oet’n braand.
Mangs allenig mer duur nen faarmen knal
op’t veerken van’ moezenval.

Of en tow is de nood
onmeunig groot
en hef’t deer nen döarntje in’ poot.

Dan könt zee’t peutje’n tiedje biej oons te ruste leggen
wiej hebt ‘n hoesdokter woar’a’j met recht U tiegen könt zeggen.
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Bint ze noar’n tiedje wier gezoond en staark
dan helpt zee oons biej’t zwoare waark.
Ok kriegnt wiej mangs wol of vere
doarvan maakt de MOO dan wier nieje klere.

De meakes en de MOO goat bont ekleed,
vuur boeten hebt ze’n oawerjas, woar’t nums zoonder geet.

’t Leefste loopt D’LOMOOS in kloompen met blote veute,
mer biej weenterse gladheid, dan brek iej zo de peute.
’t Is dan eaglijk vuur blote veute völs te koold
en de snee blif ok nog’s vaste zitten an’t klompenhoolt.

Is’t dus weenter en gif de gladdigheaid gevoar
dan wördt de skeunkes van skelkes van beukeneutjes an edoan.
Hierop zit stekkelkes um te vermien
da’j op de gladdigheaid oet zult glien
 
Boonte kluren, doarin zee’j nen kearl weanig,
want ok a doot zee vuurzichtig en heel heanig,
mangs möt de kearls toch boeten an’t waark, in’t bos.
Doarum dreagt ze nen broene bokse en’t jäske is greun as mos.

Netuurlijk steet die kastanjeskelle raar op oonze pruken
mer zo vaalt wiej neet op tusken de struken.

Waant a’j wet dat nums oe kan zeen,
hoof iej der ok neet bange vuur te wean.

Ondaanks dat zag RIET miej nog
mien eegne skoold, dat we-r-ik toch!
Ik gung op oonderzeuk oet, oawerdag
en ik wet bes dat dat neet mag.

Zijn ze na een tijdje weer gezond en sterk,
dan helpen ze ons bij het zware werk.
Ook brengen ze wel eens wol of veren
daarvan maakt onze MAMOES dan weer nieuwe kleren.

Alle meisjes en onze MAMOES zijn fl eurig gekleed.
Wel hebben ze voor buiten een overjas, die niemand ooit vergeet.

Het liefst lopen D’LOMOOS met blote voeten in klompen rond,
maar bij winterse gladheid lig je dan zo op je ......bips.
Bovendien is het niet alleen maar veel te koud,
de sneeuw blijft ook nog eens plakken onder het klompenhout.

Is het buiten glad en het gevaar dus te groot, 
dan dragen we schoentjes van schilletjes van de beukennoot.
Hierop zitten scherpe stekels die vermijden
dat de D’LOMUS uit zal glijden.

Verder draagt elke man een bruine broek en zijn jasje is groen
omdat mannen veel werk buitenshuis moeten doen.
Ze doen dan wel heel voorzichtig en werken stil,
om niet op te vallen, dragen wij op ons hoofd een kastanjeschil.

Natuurlijk staat die schil op ons hoofd hartstikke maf,
maar niemand die ons zo kan zien, van bovenaf.

Wij zijn nu eenmaal sterren in het camoufl eren
en daardoor zal iedereen ons ongemerkt passeren.

Dat RIET mij zag, dat was een foutje. 
Ik ging weer eens op mijn eigen houtje
op onderzoek uit, overdag. 
Terwijl ik weet dat dat niet mag.
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Wiej et wat’ bos oons eelken dag gif
en hergebroekt alns, dat is de wieze woarop’n D’LOMUS lif.
Mangs leent wiej etten van nen boer.
Vake is dat’n heksentoer.

Zo a’j wet hebt wiej vuur dat geval’n fl öaitje.
Doarvan geet elken hoond van zin gröatje.
En D’LOMOOS wilt gearne de slimsten wean
doarum leent wiej nooit twei keer op’n zeelven stea.

Meestens haalt wiej weenterpeen,
die bint’ maklijkst um te leen.

Hoew wiej dat doot? Joa, da’s ’n goeie vroag.
’t Meeste nemme wiej op’n nekke, mer dat geet nog a troag.
A’we völle hebt, nemme wiej de trekkoare met.
Neet vake heur, waant an staarke kearls hebt wiej gin verlet.

Groan lenen is meuilijk, mer de opbreangst rieker.
Vuur nood he’we aaltied wa’n vuurroadje in’t spieker.
’t Meeste blif wa’n tiedje good op nen duustere stea.
Um’t te pakken te kriegen, doar mö’j lenig vuur wean.

Wiej klimt heel heanig omhoge in’ steln,
buugt em dan laankzoam roond en loat em oawerhellen.
De aandern, die nog op de groond stoat, trekt’n steln dan strak,
efkes wochen…., dan heur iej “krak”.

Doarnoa bint wiej wier vlot vot,
umdat wiej vlotter dan’ hoond wean mot.

Wa-l-s eheurd van vrömde ceerkels in’t groan?
Dat heb wiejleu lekker edoan.”
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Verder leven wij van wat het bos ons geeft, 
we hergebruiken alles, dat is waar ons volk naar streeft.
Soms moeten we voedsel lenen van een boer.
Meestal is dat een hele toer.

Een boer heeft vaak een grote hond
en die loopt ook ‘s nachts op het boerenerf rond.
Zoals je weet hebben wij voor dat geval een fl uitje.
Daarvan gaat elke hond plat op zijn snuitje.

En D’LOMOOS zijn natuurlijk niet gek,
wij lenen nooit tweemaal op dezelfde plek.

Je wilt weten wat we zoal lenen?
Nou, bijvoorbeeld rode bieten, maar ook winterpenen.
Hoe dat wordt gedaan? Ja, dat is een goede vraag.
Penen nemen we zo mee, want die groeien laag.

Graan gaat moeilijker en is een gevaarlijk karwei.
Dat hebben we er graag voor over want het is een lekkernij.
Bovendien kun je van alle etenswaren
graan het allerbest bewaren.

We klimmen heel voorzichtig langs de graanstengel omhoog.
Die buigt dan langzaam naar beneden met een mooie ronde boog.
De anderen, die nog op de grond staan, trekken dan de stengel strak
en die breekt af, met een krakende “krak”.

Daarna zijn we weer snel verdwenen
en de hond druipt af, met de staart tussen zijn benen.

Wel eens gehoord van vreemde cirkels in het graan?
Dat hebben wij lekker gedaan.”
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Dan wordt’ duuster
An de grote toafel zag WILLEM dat IEKUS a’n egen stearken har.
Hee mos wa heel hard lachen um’t roaze töafelke woaran he zat.
Boeten dat vön hee’t idee van PETRA geet neet zo gek.
Tusken’t etten duur ontstun der zo’n vlot gesprek.

’k Zagge’t an zin eugkes, IEKUS geneut. 
Hee dee moonter met an al’t geteut. 

Zeelfs den groten kearl leek he a’n betje te learen kennen.
A mos he an die zwoare stemme nog mangs efkes wennen

Ok’t etten stun em geleuf ik wa an. 
Van de vis nöm he zeelfs twei moal wat van.
Hee geneut zo van al’t fröait, hee smikkeln stille.
Met’n tuufke slagroom op zin neuze, wat ha’we ’n wille.

Nog neet helemoal biej ekömmen van’t lachen vröag SANDRA an miej:
“MOO, mornvrog noa’t niveauleazen, heb iej dan nog efkes vriej?
Juf INA wol wetten o’j eur nog eawn noa’t leazen,
tot an de pauze behulpzoam wollen weazen.”

Glad vergetten. Deenkseldag rekkent zee der op da’k op skole bin.
Mer woar mö’k hen met IEKUS, woar doo’k em in?
De komozie oawer disse meuilekheaid doern neet laank,
oonzen SANDRA dear metene a nen oplossige an de haand.

“ ’n Measter wil dat wiej mornvrog alns oawer’t boetenlaand leart.
IEKUS mag wa met miej met, das vuur em vaste de meuite wa weard.
Dan kön iej em, MOO, wa wier metnemmen noa’t spölketeer.
Lik oe dat wat IEKUS?” Hee knikken steurig op en neer.

Dan wordt het donker

Aan de grote eettafel kreeg IEKUS eerst een eigen plek.
WILLEM moest wel heel hard lachen om het roze bestek.
Al vond hij het idee van PETRA helemaal niet zo gek.
Zo ontstond tussen het eten door een gezellig gesprek.

IEKUS genoot ervan dat zag ik aan de twinkeling in zijn ogen.
En zelfs die hele grote man leek hij wel te mogen.

Zo af en toe schrok hij nog van WILLEMS zware bas,
maar verder leek hij prima in zijn sas.

Ook het eten stond hem geloof ik wel aan.
Van de vis had hij zelfs twee maal wat op zijn bord gedaan.
Ik heb nog nooit iemand zo van fruit zien smullen.
’n Toefje slagroom op zijn neus was even lachen, gieren, brullen.

Bijgekomen van het voorval vroeg SANDRA ineens aan mij:
“MAMA, morgenvroeg na het niveau lezen ben jij dan nog vrij?
Juf INA wilde weten of je daarna nog even bij kunt springen,
om haar voor de pauze te helpen met een aantal dingen.”

Helemaal vergeten! Dinsdagochtend help ik op school met lezen.
Hoe moest dat tussendoor met IEKUS die daar vast niet bij kon wezen?
Ik kon hem niet meenemen, dat was te riskant.
Meteen deed SANDRA een oplossing aan de hand.

“Wij hebben dan aardrijkskunde en behandelen het buitenland.
IEKUS mag wel met mij mee, hij vindt dat vast heel interessant.
Je kunt hem dan weer meenemen na het speelkwartier.
Lijkt je dat wat IEKUS, eventjes een echte basisscholier?”
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“As dat zol meugen en of miej dat wat zol lieken.
Van miej he’j gin last heur, ’k zal ech neet spieken.
Tot dat wiej op’t skoolpleain bint, he’j an miej gin keend.”

Ik vröage nog: “SANDRA, meaken, durf iej dat wa an?”
Mer zee zear: “MOO, wat kan der now an mis goan dan?
Iej heb’t net zeelf nog ezeg, hee löp gin meanske in de weg.”

WILLEM plukken prakkezeernd an zin board en zear:
“Van’ measter leart hee netuurlijk völle mear 
dan oet’n Bosatlas of biej oe in’ lear.

Iej möt em wa de kaans giewn um zin eegne stukskes te skriewn.
Aans har’e net zo good biej zin MOO’s pappot können bliewn.”
Zee harren geliek, dat was netuurlijk ok woar. 
Woarom was ik’n eenigsen met bezwoar? 

’t Gung toch ok good, hee was a wa eweand 
en’t was de bedoolge dat he an’t eand
van’t logeren, der ok nog wat van op har estökken.
Mer ik zol good op em passen, dat ha’k zin MOO versprökken!!

Alle ogen stun miene kaant opan. 
Ik zear: “ Now, vuuroet mer dan!
Mer IEKUS, mö’j luustern, ’t zal neet aait zo wean, 
mangs möt iej hier bliewn en oe gedreagen.
BORIS blif dan biej oe thoes, den kan ok neet steurig met.
Dat wol ik oe nog efkes zeggen, ’t is mer da’j dat wet.

Dan is dat eregeld, wei helpt eawn met’ oprollen van’t toafelzeil?
Dan doo ik vusken’t ofwaskewater in’ teil.
Ok möt BORIS nog noar’n viever um oet te weaien.”
De meakens zearen: “Dat doot wiej wa efkes met’n beaiden.”
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“Als dat zou mogen, SANDRA, dat zou geweldig zijn.
Ik zal me goed gedragen en kom pas weer tevoorschijn
als de kust veilig is, buiten op het schoolplein.”

Ik vroeg: “SANDRA, meisje, durf je dat wel aan?”
“MAM, wat zou er in hemelsnaam mis kunnen gaan.
Je zei net zelf dat hij zich voorbeeldig kan gedragen.
Waarom zouden we het er niet op wagen?”

WILLEM plukte nadenkend aan zijn baard en zei met zijn donkere bas:
“Bovendien leert hij in de klas zo veel meer dan thuis uit de Bosatlas.

Je moet hem natuurlijk wel de kans geven om geschiedenis te schrijven.
Anders had hij net zo goed bij zijn MOEDER kunnen blijven.”

Ze hadden gelijk het was natuurlijk waar.
Waarom zag ik als enige gevaar? 
Ik weet het wel, ik had zijn MOEDER belooft goed op hem te passen.
Was IEKUS wel tegen deze uitdaging opgewassen?

Alle ogen waren gericht op mij. Ik keek IEKUS aan en zei:
“Zulke kwesties zullen vaker komen, we moeten blijven overleggen.
Deze keer geldt: Als SANDRA het aandurft, wie ben ik dan om nee te zeggen.

Maar soms, IEKUS, zullen we je moeten vragen 
om thuis te blijven en je te gedragen.
BORIS blijft dan bij je, die kan ook niet altijd mee.”
Hij keek me begrijpend aan en knikte gedwee.

“Dat is dan geregeld, wie helpt even met het oprollen van het tafelzeil?
Dan doe ik alvast het afwaswater in de teil.
Ook moet BORIS nog even naar buiten.”
“Dat doen wij wel samen,” zeiden mijn beide spruiten.
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“Dus,” zear WILLEM, “ loat iejleu oons wier met de ofwaske zitten.”
“Wet iej wa hoew koold of’t boeten is VA, dus neet zo vitten.”
’k Vröag lachend: “Nemt iejleu IEKUS ok efkes met?
Dan is temet alns edoane as wiej de tillevizie an zet.”

’t Was vlot eregeld, in nen mum van tied was alns terechte.
Toew de meakens teruggekömmen was’t nog net lechte.
Binnen wörden’t duuster, de laampen mossen an.
Boeten was de loch zo heelder, iej zaggen der steernkes van.

’k Gung de gedien dichte doo waant dan blif’t binnen lekker waarm.
IEKUS stun op de veansterbaanke noar boeten te kieken, 
hee tröak an mien aarm.
“We’j wa RIET, dat’ gloepens koold wordt venach.
Mag ik biej BORIS sloapen, dichte tiegen zin waarmen vach?”

“ ’k Veen’t bes, BORIS slöp oawera duur, doaran he’j gin keend.
Den hoof iej ech neet te vroagen wat he der van veendt.”
Ineen klönkt’ in koor: “MOO, Sesamstroat begeent! “ 

Gauw nog efkes koffi e in de kanne vuur later.
Oet de vuurkamer koomp geskater.
’k Kieke um’n hook en zee miej gezin.
Met’n aln op de baanke, IEKUS der tuskenin.

Zee kiekt tillevizie, of en tow goat alle heuwden skeef.
’t Waarkt miej op’t gemood, zee bint miej zo leef.
’n Hoond op de groond, twei kleane heuwdkes bloond.
’n Groot broen heuwd met nen kale delle
en’ piepklean rossig köpke oonder nen kastanjeskelle.

Stiekem verheug ik miej op’t logeren van dissen bandeet.
Met vaste nog völle spannende beleawnisse in’t veskeet.

“Dus,” zei WILLEM, “laten ze ons weer met de afwas zitten.”
“Buiten is het koud, PAPA, dus niet zo vitten.”
“Nemen jullie dan IEKUS even mee, 
dan kijken we straks met zijn allen gezellig TV.”

Dat ging vlotjes, geen enkel commentaar.
In een mum van tijd waren alle karweitjes klaar.
Binnen werd het donker, de lampen moesten aan. 
Buiten was het verrassend helder, je zag de sterren en de maan.

Ik deed de gordijnen dicht, zo bleef het binnen lekker warm.
IEKUS stond op de vensterbank naar buiten te kijken 
en trok aan mijn arm.
“Weet je RIET, het wordt vast heel koud vannacht,
mag ik bij BORIS slapen, dicht tegen zijn warme vacht?”

“Als jij dat zo graag wilt, vind ik het prima hoor.
Van BORIS heb je echt geen last, want hij slaapt overal door.
Als waakhond echt volkomen ongeschikt,
hij blaft alleen maar als hij zich een hoedje schrikt.”

“MAMA, Sesamstraat begint!” Uit de woonkamer komt geschater.
Gauw nog even de koffi e in de kan voor later. 
Ik kijk om de hoek en zie mijn gezin. 
Met zijn allen op de bank, IEKUS zit er tussenin.

Ze kijken televisie, soms gaan tegelijkertijd alle hoofden schuin.
De hond op de grond, twee kleine hoofdjes blond. 
Een groot hoofd wat kalend bruin
en een ieniemienie rossig koppie met een kastanjeschil op zijn kruin.

Stiekem verheug ik me op de logeerpartij van deze bandiet.
Met vast nog vele spannende avonturen in het verschiet.
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Wei har dat edach?
Joa, doar stoa’j dan met oe goeie gedrag.
Iej vroagt oe of woar a’j in vredesnaam an bint begunnen.
Zuuwntig keender gaapt oe an en verwocht da’j ok nog wat vuurleazen goat.
Wi’j wa geleuwen da’k dat nog nooit har edoane vuur zovölle teglieke?
Mer, wat was’t ’n beleawnis, um nooit mear te vergetten.
Ok de wekken noa de presentatie stun in’t teken van IEKUS.
Wei had dat edach dat’ zo’n succes zol wean? Ikke neet!
Oondertusken he’k ’t stukske wa’k har eskreewn vuur de presentatie 
a zo vake vuur eleazen da’k ’t zowat kan dreumen.

Tot mien grote verbazing vunden zeelfs euldere keender, oet groep 7 en 8 
’t verhoal oawer IEKUS bes nog wa spannend. A lag biej hun de noadruk 
mear op’t stellen van vroagen oawer hoew of ’n book skriewn in’t waark geet.
Sommige van die vroagen zatten miej ok wa wier an’t deanken. 

Zoas ’n meaken den at miej op’n skoolder tikken met de opmaarkige dat’ mer good was da’k zeelf zo good kon teken, 
waant’n aander har de plaatjes nooit precies können maken zoas ze biej miej in’t heuwd zatten. Duur al die vroagen wörden ik der nog nen 
moal heel heanig op ewezen dat’ oetbrengen, duur’n oetgeaver, van oen eegnsgemaakte book eaglijk wa heel biezunder is.
Wat miej nog wa’t meeste verwoondern was dat toch nog heel völle keender vlot in de gaten harren wat de stukskes in’t Tweants precies betekenden, 
ok a warren zee nog nooit met de Tweantse sproak in aanraaknge west. Zee pikden de belangrieke weure der vlot oet en konnen miej zo vertellen 
woar’t verhoal oawer gung. Vuur miej een teken da’we op de goeie weg bint en doarumme durve wiej oons now ok an’t tweede deel te woagen.

“Ik hete IEKUS” ’t tweede deel beskrif alle deers van de keenderboerderieje. 
Wiej goat bosskoppen halen en IEKUS leert vanalns oawer fruit en vruchen, ok komme wiej WODAN tiegen, nen akeligen hoond. 
Noa’t etten geet IEKUS zelf nog een verhoalke skriewn en verteelt’e met’n betje heimwee oawer zin eegne volkske in’t bos.

Ik hoppe da’j met völle plezeer de vertealsels oawer IEKUS least, vuurleast, bekiekt en der netuurlijk ok nog wat wiezer van wördt.

He’j toch nog op- en of anmaarking? 
Gearne!  A’j ’t via’n mail doot krie’j aait berich terugge.
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Hoe het verder gaat
Het originele manuscript van IEKUS was veel te groot voor een eerste uitgave.
Het blijft namelijk altijd een verrassing hoe een nieuw boek door het publiek ontvangen zal worden.
Ook al is het nog zo`n leuk en spannend verhaal, als de fi nanciële drempel te hoog is laat men het liggen.
Vooral een kinderboek moet een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben en het moet tegen een stootje kunnen.
Jammergenoeg durft de UTW het in deze tijd van crisis niet aan deel 2 uit te geven, vandaar een PDF bestand op de IEKUS-site.
We weten dat we daar heel veel kinderen, hun ouders en grootouders, een groot plezier mee doen.

In het eerste deel ( te bestellen bij UTW te Enschede) wordt de ontmoeting tussen IEKUS, BORIS en RIET beschreven.
RIET vertelt over hoe mensen wonen en leven. Daarna leert IEKUS klokkijken en eet hij tussen de middag van allerlei lekkere dingen.
In dit tweede deel gaat hij mee naar de kinderboerderij en het winkelcentrum. Hij leert van alles over allerlei soorten fruit en vruchten.
IEKUS schrijft zelf een verhaal waarin hij, met een beetje heimwee, vertelt over zijn volk en hoe ze leven in het bos.
In het derde deel mag IEKUS met SANDRA mee naar school om een aarderijkskunde les bij te wonen. 
Hij gaat met RIET mee naar de markt en leert daar van alles over groenten. Ze gaan met de bus en ook daar wordt over vertelt.
Ook mag hij mee naar zwemles wat ontaard in een wel heel erg spannend avontuur.

Verder vooruit kijken willen we nog niet omdat een nieuwe uitgave begrijpelijkerwijs ligt aan de reacties op het voorgaande deel.
Maar we kunnen wel alvast verklappen dat er nog veel meer teksten op de plank liggen zoals:
Kleuren en vormen, naar de dokter, dieren uit het bos, de musical van groep 8, enzovoort.

We zien wel hoever we komen en zullen ons best blijven doen om van elk boek weer een verrassing te maken.
Zodat elk kind nog lang `s avonds voor het slapen gaan zal zeggen: “Ik wil IEKUS!”

                                                “Ik heet IEKUS” is tijdloos en blijft een spannend, leuk verhaal dat gelezen, 
                                                 maar ook voorgelezen kan worden aan de hand van de duidelijke illustraties. 
                                                 Tussen de regels door is geprobeerd respect voor de medemens en de natuur mee te geven.
                                                 Het eerste deel is uitgebracht door Uitgeverij TwentseWelle om de voor hun eigenlijk belangrijkste reden: 
                                                 Het mooie Twentse dialect weer onder de aandacht brengen.

                                                  Op de site: www.iekus.nl  zijn ondersteunende projektjes te vinden.
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Hoe schrijf en lees je Twents?
Om een goed leesbaar Twents te schrijven heb ik me verdiept in alles wat er tot nu toe al in het Twents geschreven was. 
Uiteindelijk kwam ik tot de ontdekking dat ook daarbij geen duidelijk antwoord zat op mijn vraag, de onderlinge verschillen zijn te groot. 
In IEKUS heb ik geprobeerd een middenweg te kiezen met een goede door iedereen leesbare tekst.
Veel van de woorden die in de eerste, Eanterse, versie van IEKUS stonden, konden gewoon blijven staan. 
Alleen is nu de schrijfwijze zoveel mogelijk volgens de richtlijnen uit het boekje van de Kreenk vuur de Twentse sproak (2008).

Hieronder in het kort de Twentse spelling volgens het boekje: “Twents, hoo schrief iej dat...”
-De uitgangen worden voluit geschreven: lopen, kieken, nemmen, enz. 
   Bij de uitspraak valt de -e- weg, die “slikken” we in, wat kenmerkend is voor ons dialect en daar zijn we heel trots op.
-Samentrekkingen tussen werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden krijgen een apostrof:
   heb ik  /  he’k  of  goat wiej /  goa’we , enz.   Soms is het beter iets voluit te schrijven als het verwarring kan geven.
-Om -t’t- beeld te vermijden bij bijv : dat’t, wat’t schrijft men dat’, wat’, zo ook bij an’n, van’n,  dus  an’  en  van’.
-Een extra letter krijgt een liggend streepje -  : wet iej wa / we-r-iej wa  of   doo iej dat / doo-r-iej dat.
-We schrijven vaak -oa- voor het nederlandse -aa-:   praten-proaten, draad-droad, haast-hoast, enz.
-Meestal is een -oe- een -oo-: koe-koo, gedoe-gedoo, enz. 
-De korte -eu- is in het Twents de -ö-: kökken, möpke, enz.
-Onze bijzondere lange -eu- schrijven we als -öa-: möalke, gröatje, dröadje, enz.
-De scherpe -e- als -ea-: stea, wean, klean, enz.
-De korte -e- als -ä- in verkleinwoorden: pak-päkske, vlam-vlämske, enz. 

Enkele andere bijzondere lettercombinaties evenals de verdere spelling en grammatica
worden uitvoerig, met behulp van voorbeelden, in het boekje besproken.
Bedenkt wel dat iedere Twentse tongval anders is, de Twentse spelling is een klankspelling.
Een geboren Twentenaar zal de tekst lezen zoals het hem/haar door zijn/haar ouders geleerd is. 
Oftewel: Elk huis, hoes of huus houdt haar eigen voordeur, veurdeur, vuurduur of veurduur! 

Heel veel leesplezier gewenst van IEKUS EN RIET.

Voor op- of aanmerkingen heeft IEKUS een eigen e-mailadres: vraagaan@iekus.nl                                                                                                                                              
Stuur hem een berichtje en je krijgt altijd antwoord.



WWW.IEKUS.NL



Heb je dit boek gelezen dan wordt een boswandeling nooit meer hetzelfde als voorheen,
want wie weet wie je daar tegenkomt.

“Ik heet IEKUS” is meer dan een gewoon leesboek. 
Het is een doe-, kijk-, en leerboek en door de duidelijke illustraties ook uitermate geschikt als voorleesboek.

Bovendien heeft IEKUS een eigen website met niet alleen alle nieuwtjes, 
maar ook veel leuke dingen zoals bijvoorbeeld kleurplaten.

Noa’t leazen van dit book wordt’n eandke vertreaden in’t bos nooit mear as vuurhen,
waant wei wet wei’j doar tiegenkoompt. 

“Ik hete IEKUS” is mear dan’ gewoon leasbook.
’t Is’n doo-, kiek-, en leerbook en duur de dudelijke plaatjes ok onmeunig geskikt as vuurleasbook.

Boeten dat hef IEKUS ok’n hoesblad met neet allenig’t niejs, 
mer ok völ aandre dinge as bievuurbeeld kluurplaten.


