
 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.
 
E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of v
 
Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn.
 
Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
iemand

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of v

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn.

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
iemand waar men mee overhoop lag.

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of v

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn.

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
waar men mee overhoop lag.

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of v

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn.

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
waar men mee overhoop lag.

Heusdens dialect

Ne loebas kan ich ègelék nie goe 
in het goe Vlams.  Het woort zoewul tege 
ne grute hond gezeet as tege ne kwoajong 
of ne joange gammè, ze zije da allien tege 
mans, tege de metskes hem ich da toch 
noeit hure zije.
 
E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
zatte en de kikke noa drij
oatkwampe daan war doa altèèt nen 
achterblèver bè diè zoe wa klender war.  
De minse zeeën daan dadda mer è klèè 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.
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Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
goederen die gestolen zijn. 

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 
waar men mee overhoop lag.

Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 
een Vlaamse Gaai
niet voor niets zijn.
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De minse zeeën daan dadda mer è klèè 
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Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 
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mans, tege de metskes hem ich da toch 
noeit hure zije.  

E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
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prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.
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Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
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Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 
een Vlaamse Gaai “een rotzak” en dat zal ook 
niet voor niets zijn. 

 

Ne loebas kan ich ègelék nie goe 
in het goe Vlams.  Het woort zoewul tege 
ne grute hond gezeet as tege ne kwoajong 
of ne joange gammè, ze zije da allien tege 
mans, tege de metskes hem ich da toch 

E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
zatte en de kikke noa drij
oatkwampe daan war doa altèèt nen 
achterblèver bè diè zoe wa klender war.  
De minse zeeën daan dadda mer è klèè 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of v

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
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Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 

Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 

“een rotzak” en dat zal ook 

Ne loebas kan ich ègelék nie goe 
in het goe Vlams.  Het woort zoewul tege 
ne grute hond gezeet as tege ne kwoajong 
of ne joange gammè, ze zije da allien tege 
mans, tege de metskes hem ich da toch 

E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
zatte en de kikke noa drij
oatkwampe daan war doa altèèt nen 
achterblèver bè diè zoe wa klender war.  
De minse zeeën daan dadda mer è klèè 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan.

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
stumpke tegen: Was iets wat kleiner was van groei of van ontwikkeling.

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 

Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 

“een rotzak” en dat zal ook 

Ne loebas kan ich ègelék nie goe umzette 
in het goe Vlams.  Het woort zoewul tege 
ne grute hond gezeet as tege ne kwoajong 
of ne joange gammè, ze zije da allien tege 
mans, tege de metskes hem ich da toch 

E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
zatte en de kikke noa drij wièke 
oatkwampe daan war doa altèèt nen 
achterblèver bè diè zoe wa klender war.  
De minse zeeën daan dadda mer è klèè 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
thuis de jongste en ter warre ter mè een grute smoel, dij dachte da ze 
mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 
wel vies tegen hun zjartel want doa trok ich mich niks van oan. 

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
an ontwikkeling.

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 

Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 

“een rotzak” en dat zal ook 

umzette 
in het goe Vlams.  Het woort zoewul tege 
ne grute hond gezeet as tege ne kwoajong 
of ne joange gammè, ze zije da allien tege 
mans, tege de metskes hem ich da toch 

E prietske: Azze minse vrugger een prôk 
wièke 

oatkwampe daan war doa altèèt nen 
achterblèver bè diè zoe wa klender war.  
De minse zeeën daan dadda mer è klèè 

prietske war.  Ze zeeën doa oog wel es ‘t kakenesteke tege.  Ich war 
ze 

mich koste op stang jage as ze tege mich kakenesteke zeeën.  Da war 

E klè stumke: iets da zoe wa klender war doa zeen se vrugger e kè 
an ontwikkeling. 

Ne sjacherièr:  iene diè alles verkupt, miestal vandij dinge dij vanne 
camion gevalle zen.  Een man die alles verkoopt, meestal van die 

Nen apekeutel; gè zet nen apekeutel: dat was een scheldwoord tegen 

Ne rotzak: was ook zo een scheldwoord tegen 
iemand die u wat aangedaan had.  Op 
sommige plakke zije ze zelfs tege ne roeter 
“ne rotzak” en da zal oog nie vur niks zen.  
Op sommige plaatsen zeggen ze zelfs tegen 

“een rotzak” en dat zal ook 


