EXTRA OPDRACHT 'ECHT WAOR? ECHT WAOR!'
BIJ KATERN 3: Met handboog, biel en heuivörk, de slag bij Ane.

1. Bekiek en vul in.

De vlag van Drenthe.
(Ontwarp 1947)

Lakzegel van het klooster Maria in Campis.

Het waopen van Drenthe.

Waor of niet waor?
Aj ’t niet weet, moej ‘t opzuken.

Kiek goed naor de drie plaoties en zeg dan, of de understaonde beweringen waor of
niet waor bint.
In de vlag van Drenthe kuj zien dat Drenthe
maor íén kasteel hef/had hef.
In het waopen van Drenthe, ziej Maria met
Jezus op schoot. De ontwarper heeft dat
overnummen oet het lakzegel van het klooster
Maria-in-Campis.

waor-niet waor
waor-niet waor

Der staot zeuven sterren in de vlag van
Drenthe.
De vlag van Drenthe bestiet al sinds 1650.
Een stoere vraog!
De zes sterren in de vlag van Drenthe staot
symbool veur de dingspillen waorin Drenthe
vrogger verdield was: Zudenveld, Oostermoer,
Noordenveld, Rolde, Beilen en Diever.

waor-niet waor
waor-niet waor
waor-niet waor

2. Tieken.
Familiewaopen en schild
Ridders kwamen oet adellijke families. Sinds de Middeleeuwen is een familiewaopen
een beeldmark veur een bepaolde familie. Ok is het meugelijk um as persoon een
eigen waopen te hebben. Het beeldmark weur deur de ridders ok gebroekt op het
waopenschild. Zo kunden ie zien bij welke familie een ridder heurde.

Hier kuj zien, dat de waopens der kleurriek oetzagen.

Maok je eigen familiewaopen

Allewal der hiel strenge regels bint veur het ontwarpen van familiewaopens, gaoj der
nou toch zölf iene maoken.
Een leeuw betiekent daj oet een starke familie komt. Een roos kan een stuk van je
naom weden, bijveurbeeld aj Rozeman heet. Laot je fantasie maor ies zien gang
gaon.
Je mugt ok een schild tieken met daorop een familiewaopen.

3. Kleuren maor.

Aj ’t niet weet, moej ‘t opzuken.
Over ridders en boeren.
Zuuk spreekwoord en betiekenis bij mekaor. Geef de zinnen die bij mekaor heurt,
dezölfde kleur.
Wat een boer niet kent, dat et e niet.
Iene de handschoen toegooien.
Hie lacht as een boer die een hoefiezer
vunden hef.
De pen is machtiger as het zwaard.
Het is gien kunst um boer te worden,
maor um boer te blieven.
Hie is ridder te voet worden.
De domste boeren hebt de dikste
eerappels.
Dat is een ridder zunder vrees of blaam.

Hie is hiel tevreden.
Woorden bint beter as waopens.
Je moet hard warken voor je bedrief.
Vrogger hiel riek, maor nou straotarm.
Mangs kom ie wieder met geluk as met
wiesheid.
Hie is een sufferd.
Wat e beloofd hef, dat döt e ok.
Gerechten die men niet kent, et men
liever niet.
Iene oetdaogen.

Hie stiet op zien woord, as een boer op
zien klompen.
Dat is een ridder van de droevige figuur. Dat is een moedig mèens.

