É koihujerke da zoat altêêt inne wè tussen de koi. Ze zeeën dadij klêê
gièl veugelkes de bieste oant huje warre. Egelek zoate ze doa vur de
klèèn biestekes te vange dij altêêt rond de koi

vloge.
Een gele kwikstaart zat altijd in de weide tussen de koeien. Ze zegden
dat die kleine gele vogeltjes de beesten aan het hoeden waren.
war
Eigenlijk
zaten ze daar om de klein insecten te vangen die altijd rond de koeien
vlogen.
Goed om weten: De grijze kwikstaart (zie Leeft oktober) bestaat niet.
Het is de witte kwikstaart waar ze “het akkermenneke” tegen zegden,
het is de meest algemene
algemene van de kwikstaarten. Je hebt ook de
rouwkwikstaart (ondersoort van de witte kwikstaart die vooral in Groot
Brittannië leeft, hij heeft meer zwart. Hij is soms eens aan onze kust te
zien). De gele kwikstaart en de grote gele kwikstaart zijn de soorten
soorten die
je hier ook ziet.
Oppe cetéé zoatet vrugger vol bé cetéévinken omda ter onner de panne
vool plak war vur te nissele. De klêên jung vanne cetéé dij smodderde
oog vool be brut en doabèè vonde ze euveraal wa vur ‘t iète en plak vur
te hoon haan ze
ze op ‘t daak. Sins da ze de cetééhuis opgemakt hemme
zieder doa bekans gien cetéévinken nemie omda alle koter vur te nissele
onner de panne tow gamakt zen zoeda ze gien plak nemie vinne vur te

hoon.
Op de cité zat het vroeger vol met huismussen omdat er onder de
pannen veel plaats was om te nestelen. De kleine kinderen van de cité

die morste
morsten
n ook veel met brood en daarmee vonden ze overal wat om te
eten en plaats om te wonen hadden ze op het dak. Sinds dat ze de
citéhuizen gerenoveerd hebben, ziet ge daar bijna geen huismussen
meer omdat alle openingen om nesten te maken onder de pannen
dichtgemaakt
tgemaakt zijn zodat ze geen plaats meer vinden om te wonen.
Een koolmees da es in ’t Heusdes e kièsmuske en een heggemus hête
ze hèè vrugger daan wier ’n kulmus, mer tes gien vanne twie een mus
want ze zen van hiel een aner famile. Der zitte hè in ’t Bels egelék met
twie soorte musse. Da és de cetéévink (huismus) en de boemmuskes
(ringmus). Dij leste zen zo e bitteke klender en ge ziet ze noeit nemie,

ze zen bekans de wièreld uit.
Dijzelfde
stommetêêt hemme ze vrugger oog gemakt toen ze de gètemuelker
(nachtzwaluw) en de gierzwalf (gierzwaluw) nen naam gegove hemme.
Da zen hielemoal gien zwaleve mer omda ze ter zoe e bitteke op trokke
hemme ze dij toen oog mer zwaleve gehète, toen wiste ze nie bièter. De
woatersprief (waterspreeuw) es nog zoe e geval da hielemoal gien
familie van een sprief (spreeuw) es met toch hèèt ze zoe.

