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Uilenwoordenboek 
 

Verzameld en bewerkt door Trui 
 
 
 

 
 
 
Gathanger,       
uiltje dat hangt in in/uitvlieggat   
 
 
 

 
afkortingen 
 
AUK AnoniemeUilenKijkers 
AUT AnoniemeUilenTellers 
BC BijenCognac 
BK BizonKit 
FOP ForumPlanner 
GR GekraagdeRoodstaart 
GRS    GekraagdeRoodstaartSoep 
MK MeiKever 
SUF SteenUilenForum 
SUK SteenUilenKast 
SUL SteenUilenLand 
SUN SteenUilenNest 
SUP SteenUilenPostbedrijf 
SUR SteenUilenRestaurant 
SUS SteenUilenStraat 
SUW SteenUilenWoordenboek 
WAM WAreMuis 
WOM WOelMuis 
WW WespenWhiskey 



 66

 A 
  
 Amaretto de Trui, likeur 
 Arnhemse musjes, koekjes 
 Athene Noctua Superieure, cognacsoort 
  
 B 
  
 bakscharrelaar, uil die scharrelt in bak 
 bedelsnurken, zacht roepen om eten 
 bijencognac, cognac gemaakt van bijen met honing 
 bladluizenmelk, melk gemaakt van bladluizen 
 bladluizensap, sap gemaakt van bladluizen 
 bladluizensuiker, suiker gemaakt van bladluizen 
 boemeranguil, uil die steeds terugkeert 
 boerenslakjes, slakjes, gevonden bij boeren 
 boktorrenbavarois, bavarois gemaakt van boktorren 
 boktorrenbavarois, toetje, bavarois gemaakt van boktorren 
 bosmierensoep, soep gemaakt van bosmieren 
 bosmuisborst, borstvlees van bosmuis 
 bosmuizendarm, darm van bosmuis 
 bosscheuilenbollen, gebaksoort 
 braakballenbouillon, bouillon getrokken van braakballen 
 bromvliegijs, ijs gemaakt van bromvliegen 
 bruilenbal, broodje bal voor uiltjes 
 brusje, broertje of zusje 
 brussenfeest, feest van brusjes 
 brusserij, ontmoetingsplek voor brusjes 
  
 C 
  
 chardonuil, wijn voor uilen 
 chocokevers, kevers gevuld met chocola 
 computervogelvirus, virus waar alle uilenkijkers mee waren besmet 
  
 D 
  
 dakganger, uiltje dat naar het dak gaat 
 dakhangen, met uilenpootjes aan dak hangen 
 dakhanger, uiltje dat met pootjes aan dak hangt 
 dakpoepen, van het dak af poepen 
 dakterrasgazon, gazon op het dakterras van Nella 
 deurdonderjagen, uiltjes aan het stoeien in de deuropening 
 deventerkoekoek, koekje voor bij de uilenkoffie 
 dodehoekduiker, uiltje dat in de hoek duikt waar geen beeld is 
 doorgelenterde, doorgewinterd maar dan in de lente 
 duifuil, duif die denkt dat hij uil is 
 duizendpootbonbon, bonbon gevuld met duizendpoot 
 duizendpootsalade, salade met duizendpoot 
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 E 
  
 egeltjesvla, toetje 
 eikeltjeskorrelkoffie, koffie van gevriesdroogde eikeltjes 
 eikeltjessoep, soep van eikeltjes 
 elvenbankensaus, saus gemaakt van elvenbanken 
 emeltengist, wordt gebruikt in gebak 
 emeltenspeculaas, speculaas gemaakt van emelten 
 emeltpuree, puree gemaakt van emelten 
 engerlingvulling, vulling in de meikevertaart 
  
 F 
  
 flythroughcounter, afhaalbalie voor langsvliegende uiltjes 
 fricanduilen, soort langwerpige te frituren worsten  
  
 G 
  
 gatduwen, duwen van een uiltje tegen ander uiltje dat in gat hangt 
 gathangen, hangen door uiltje in in/uitvlieggat 
 gathanger, uiltje dat hangt in in/uitvlieggat 
 gathangjongere, jong uiltje dat in in/uitvlieggat hangt 
 gatkonthangen, achterstevoren in in/uitvlieggat hangen 
 gatslaper, uiltje dat al hangende in in/uitvlieggat slaapt 
 gekraagderoodstaartsoep, soep gemaakt van gekraagde roodstaart 
 gemengdmuizengehakt, gehakt van verschillende soorten muizen 
  
 H 
  
 haagse motjes, soort haagse hopjes, maar dan anders 
 hanggat, in/uitvlieggat 
 hangverslaafde, scheldwoord voor uilenkijker 
 hoekzitter, uiltje dat in hoekje zit 
 holenduifbiefstuk, biefstuk van de holenduif 
 hommelwijn, wijn gemaakt van hommels 
 huisuil, uiltje dat graag thuis zit 
  
 I - J 
  
 insectenmousse, moussetoetje van insecten 
 instantignorebutton, button om vervelende mensen te negeren 
  
 K 
  
 kastanjepuree wild, puree van wilde kastanjes 
 kastanjetoastjes, knapperige toastjes gemaakt van kastanjes 
 kastarrest, wanneer uiltje kast niet uit mag 
 kastscharrelaar, uiltje dat in kast scharrelt 
 kerkuilencoteletten, coteletten van kerkuilen 
 kerkuilengat, waardoor kerkuil in kast komt 
 kerkuilengatgaas, gaas voor gat om te voorkomen dat kerkuil binnenkomt 
 kerkuilengatgaashangen, geliefde bezigheid van jonge uiltjes 
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 kerkuilengehakt, gehakt gemaakt van kerkuilen 
 kerkuilenjasje, jasje gedragen door Francis op forumafscheid 
 kerkuilenkroket, kroket waar kerkuil in is verwerkt 
 keverkorrelkoffie, koffie van gevriesdroogde en geroosterde kevers 
 keverkroket, kroket waarin kevers zijn verwerkt 
 keverkwark, kwark met kevers 
 kevervleugels, borrelhapje 
 kikkerbier, witbier gemaakt van kikkers 
 kikkerdeeg, deeg gemaakt van kikkers 
 kikkerdrilwijn mousserend, mousserende wijn van kikkerdril 
 kikkerhap, lekkere snack 
 kikkerkaakjes, koekjes gemaakt van kikkers 
 kikkermousse, dipsausje 
 kikkersaté, saté van kikkerbilletjes 
 kikker-up, frisdrank met kikkersmaak 
 klauwenmuiltjes, soort dansschoentjes 
 klussensus, bewoner van de SUS die klusjes doet 
 knuffelprikken, het elkaar liefkozend prikken met de snavel 
 kontluchten, het met de kont naar buiten hangen 
 koolwitjessalade, salade met koolwitjesvleugeltjes 
 krekelsoepstengels, soepstengels gemaakt van krekels 
 krekeltje oorlog, patat van krekeltjes met uitjes, satésaus en wormonaise 
 kuuks, kleine uiltjes 
  
 L 
  
 langpootmuggenketchup, ketchup gemaakt van langpootmuggen 
 legekastsyndroom, lijden uilenkijkers aan na het uivliegen van uiltjes 
 lieveheersbeestjeskoffie, koffie gemaakt van lieveheersbeestjes 
 limburgsekraai, heerlijk gebak 
 luizenlikeur, likeur gemaakt van luizen 
 luizensuiker, suiker gemaakt van luizen 
  
 M 
  
 madenfabriek, waar vliegen in de muizen werken om maden te kweken 
 madenmousse, iets luchtigs dat tijdens het feest bijna de kk uitliep 
 madenrijst, rijst gemaakt van maden 
 madenschijf, soort nasischijf, maar dan met maden 
 megarupsenslingers, versieringen bij forumafscheidsfeest 
 megasteenuilenrestaurant, groot restaurant ontstaan door samenvoeging  
    eetgelegenheden van Peter en Trui 
 megawormengelei, gelei gemaakt van extra grote wormen 
 meikeverbavarois, toetje, bavarois gemaakt van meikevers 
 meikevercreme, creme gemaakt van meikevers, lekker op toetjes 
 meikevercremesoep, gebonden soep van meikevers 
 meikeverkroket, kroket met daarin meikevers verwerkt 
 meikeverovenschotel, heerlijk gerecht uit de oven 
 meikeverpastei, pasteitje gevuld met meikevers 
 meikeverrace, het snel achterelkaar aanbrengen van meikevers 
 meikeverschildjes (gefrituurd), lekkere snack 
 meikeverschildjesthee, thee getrokken van meikeverschildjes 
 meikeversnacks, verschillende snacks waar meikevers in zijn verwerkt 
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 meikevertaart, heerlijke taart gemaakt door Ingrid 
 mierenazijn, azijn gemaakt van zure mieren 
 mierencola, frisdrank 
 mierendeegballetjes (gevuld), balletjes van mierendeeg met vulling 
 mierensaus (rood), saus voor over rood vlees 
 muggenfruit, meerdere vruchtjes van muggen 
 muggenpils, lekker fris pilsje speciaal voor Marble 
 muggen-up, frisdrank 
 muggenvrucht, vrucht van een mug 
 muggenvruchtenpunt, stuk taart met muggenfruit 
 muggenvruchtensap, sap van muggenfruit 
 muizenbavarois, bavarois van muizen 
 muizenbeentjes, botjes die overblijven na eten van muis 
 muizenbubbels, champagne van muizen 
 muizenburger, hamburger van muizenvlees 
 muizenkeutelolie, heerlijke olie te gebruiken voor massages 
 muizenmade, made gemaakt in de madenfabriek 
 muizenoortjes (gefrituurd), borrelhapje 
 muizenstaartencake, cake gemaakt van muizenstaarten 
 muizenstaartsoep, soep gemaakt van muizenstaarten 
 muizenvlaai, lekker gebak voor bij de eikeltjeskorrelkoffie 
 muizenwijn, heerlijk wijntje voor bij de meikeversnacks 
 mussen-up, frisdrank 
  
 N - O 
  
 ontuilen, afkicken van het uilenkijken 
 oversnavelen, voedsel vanuit moedersnavel in kuikensnavel doen 
  
 P 
  
 paalslaper, uiltje dat op paaltje slaapt 
 paalvliegen, het al vliegend proberen op paaltje te komen 
 paalzitter, uiltje dat op paal zit 
 paddensoep (gebonden), dikke soep gemaakt van dikke padden 
 petekuiken, kuiken dat forumlid als petemoei heeft 
 pienagolada, drankje genoemd naar Pientje 
 Pienplein, plein in de SUS genoemd naar Pientje 
 pienspeelplaats, speelplaats in de SUS 
 pioenrozennectar, verfrissend drankje 
 pioenrozenthee, thee getrokken van blaadjes van de pioenroos 
 pissebeddenlikeur, likeur gemaakt van pissebedden 
 pissebeddenolie, worden alle snacks in gefrituurd 
 pissebeddensap, sap geperst uit pissebedden 
 pissebeddentartaar, tartaar van pissebeddenvlees 
 plankbezetting, als uiltje plank in bezit neemt 
 plankfladderen, het op de plank proberen van de vleugels 
 plankpirouette, op uitvliegplank ronddraaien 
 plankzitten, het zitten op uitvliegplank 
 plofpullen, jonge uiltjes die ergens neerploffen 
 plumeaugehalte, staat waarin huis van uilenkijker zich na 2 maanden bevindt 
 prooienfront, komen veel prooien samen 
 puffeljas, veel gedragen door Francis tijdens het eitjes uitpuffen 
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 Q - R 
  
 regenwormspaghetti, spaghetti van lekker lange regenwormen 
 rtuil 4, uilen-tv-station 
 rupsenatjar, in azijn geweekte rupsen 
 rupsenbalsem, heerlijke massagebalsem 
 rupsencreme, lekkere creme om op de wombiefstuk te smelten 
 rupsenketchup, ketchup van rode rupsen 
 rupsenkoppenthee, thee getrokken van rupsenkopjes 
 rupsenmosterd, speciale mosterd voor bijv. op keverkroket 
 rupsenrace, het snel achter elkaar binnen brengen van rupsen 
 rupsensalade, beetje harige salade 
 rupsensoufflé, heerlijke luchtige soufflé gemaakt van rupsen 
 rupsonaise, achter elkaar dansende rupsen 
  
 S 
  
 salamandersaté, stukjes salamandervlees op een stokje 
 scharreluilen, uilen die door de kast scharrelen 
 schildjeskorstje, knapperig korstje op meikeverovenschotel 
 schUILhut, door lynx geëxploiteerd theehuis 
 slakkenboter, echte boter van echte slakken 
 slakkenslijm, soort massageslijm 
 snavelpiercing, om steenuilen te kunnen herkennen 
 snorveren, op snor gelijkende veren rond de snavel van steenuil 
 spinnenragjes (gefrituurd), lekkernij uit de uilensnackbar 
 spitsmuisfiletstukjes, klein gesneden spitsmuisfilet 
 spitsmuizenbiefstuk, biefstuk van de spitsmuis 
 spitsmuizenrollade, rollade van spitsmuizenvlees 
 sprinkhaneneiwitsaus, saus gemaakt van eiwit uit sprinkhanen 
 sprinkhanenkoffie (regular), koffie van gewone sprinkhanenbonen 
 steenuilendekbed, broedend steenuilenvrouwtje 
 steenuilengerechten, te verkrijgen in SUR 
 steenuilenkijkers/oogjes, soort vierkante ogen, ontstaan door veel uilen kijken 
 steenuilenmenukaart, menukaart in SUR 
 steenuilenomroeper, iemand die zorgt dat iedereen weet  
    wat er te weten is (Ellen) 
 steenuilenperiode, de tijd dat de steenuilen gevolgd kunnen worden 
 steenuilenpraters, forumbezoekers die over steenuilen praten 
 steenuilenrestaurant, voor uilen die uit eten willen 
 steenuilenstraat, waar suforumbezoekers wonen 
 steenuilenstraatbewoners, in steenuilenstraat wonende forumbezoekers 
 steenuilenwoordenboek, woordenboek met door het forum bedachte woorden 
 steenuilkijkuurtje, extra drukke tijd op Suforum, met meer kijkers dan anders 
 steenuiluitvliegvoorspelling, voorspelling over uitvliegtijd jonge steenuilen 
 steinkauz spezial, duitse steenuilen brandewijn 
 suil 6, tv station voor steenuilen 
 suluitjes, mensen die steenuilen kijken en erover praten 
 supaparazi, journalisten die nare verhalen vertellen over steenuilen 
 susexpocentrum, expositieruimte in de SUS 
 sussenband, muziekgroep die optrad tijdens forumafscheidsfeest 
 sussenfeest, laatste avond op het forum 
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 T 
  
 tantejoppen, zoekraken van uiltje  
 timmeruil, uiltje dat timmert met snavel 
 timmeruil, Ronald die in de kast plankje plaatst of verplaatst 
 truilepathie, aanvoelen wat uiltjes denken 
 truilepathiepraktijk, praktijk waar uiltjes met problemen terecht kunnen 
 truipark, park bij de SUS 
 trupiela, jenever 
  
 U 
  
 uilenbad, bad dat genomen wordt kort voor feest 
 uilenbak, bak voor uilen 
 uilenballenkruidenthee, thee getrokken uit uilenballen met extra kruiden 
 uilenballetjes, met de hand geschilderde versiering aan hoedje van Betty 
 uilenbisonkit, door Ingrid geïntroduceerd middel om uilen binnen te houden 
 uilenbitter, drankje voor verkouden uiltjes 
 uilenbol, uiltje dat in elkaar gedoken in een hoekje zit 
 uilencroissantje, croissantje voor uilenontbijt 
 uilendag, dag gewijd aan de uilen 
 uilendansschool, waar uilen dansles krijgen 
 uilendeuk, erg lachen om iets uiligs 
 uilendonsvulling, zachte vulling van uilendons in bijv. bodywarmer 
 uilendonzenbodywarmer, bodywarmer gevuld met uilendons 
 uilendruppels, zweetdruppels op het uilenfeest 
 uilenforum, gezellige ontmoetingsplek met leuke conversaties 
 uilengymnastiek, rek- en strekoefeningen voor uilen 
 uilenhanger, uiltje dat hangt 
 uilenjurk, feestjurk 
 uilenkijker, iemand die uilen kijkt 
 uilenkijkersoog, zie uilenkijkers 
 uilenklauwenmuiltje, soort schoen gedragen door Suske 
 uilenklauwenmuiltjes, feestschoentjes gedragen door Suske 
 uilenkoffie, speciaal voor uilen gefabriceerde koffie 
 uilenluikje, ooglid van uiltje 
 uilenneut, jenever voor uilen 
 uilenoppasdame, dame die de uiltjes in de gaten houdt 
 uilenpers, het journaille 
 uilenpers, verzamelde uilenjournalisten 
 uilenpiramide, act uit circus Athene 
 uilenpoepjeslimonade, verfrissende met water aan te lengen limonade 
 uilenpuber, jonge dwarsliggende uil 
 uilensfeertje, buitengewoon gezellige sfeer op uilenfeest 
 uilensnackbar, waar uiltjes lekker kunnen snacken 
 uilenstalker, vervelende uilenkijker 
 uilentrapeze, act uit circus Athene 
 uilentuigbenen, ontstaan door de hele dag uilen te kijken 
 uilenukkie, jong uiltje 
 uilenwapper, domme uil 
 uilenzeep, zeep die gebruikt wordt bij uilenbad 
 uilenzeik, urine van uil 
 uilgevlogen, uil die is vertrokken 
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 uilonaise, polonaise van uilenkijkers 
 uilsisters, uilenzanggroepje 
 uiltjesdans, variatie op ouderwetse vogeltjesdans 
  
 V 
  
 valkuilen (reünie der), gezamenlijke reünie van tv en su kijkers 
 valkuilenkijker, iemand die èn naar de torenvalken èn naar de steenuilen kijkt 
 valkuilonaise, polonaise voor tv en su kijkers 
 verenpak, feestoutfit van Zarola 
 verenpak/baljurk, speciale feestoutfit van Anna 
 verenpapje, pap gemaakt van veren 
 vleermuismousse, luchtig toetje 
 vleermuismouwen, speciale mouwen aan een feestoutfit 
 vleermuissmoor, indisch uilengerecht 
 vleugelknispertjes, lekkere snack voor bij de borrel 
 vliegenpaté, paté van vliegen 
 vogelgluurder, stiekeme kijker 
 vuurvliegwhiskey, extra sterke whiskey 
  
 W 
  
 wam, ware muis 
 wamkarbonade, karbonade van ware muis 
 wamrollade, rollade van ware muis-vlees 
 wamspareribs, spareribs van ware muis 
 wamwokken, wamvlees klaarmaken in de wok 
 weesper wommen, koekje voor bij de koffie of de thee 
 weesperwommen, soort koekje voor bij de keverkorrelkoffie 
 wespenwhiskey, zachte whiskey, die pittige maar  
    (helaas) korte roes veroorzaakt 
 woelmuizencarpaccio, dunne plakjes woelmuizenvlees 
 woezelwijn, mousserende wijn 
 wokkikker, kikker klaargemaakt in de wok 
 wolluizenlwekerij, tuin van Suske 
 wolluizenwijn, door Suske gemaakte wijn van wolluizen uit eigen tuin 
 wom, woelmuis 
 womcarpaccio, dunne plakjes woelmuisvlees 
 womdarmen, darmen van woelmuis 
 womkarbonade, karbonade van woelmuis 
 womrollade, rollade van woelmuisvlees 
 womspareribs, spireribs van woelmuis 
 womspiesjes, stukjes woelmuisvlees op een stokje 
 womwokken, womvlees klaarmaken in de wok 
 wormenschijf, gefrituurde snack uit de uilensnackbar 
 wormensoep (helder), ongebonden soep gemaakt van vlezige wormen 
 wormonaise, saus voor over vlees- of groentegerecht 
  
 X - Y - Z 
 


