
 
Ne suggelièr: Een sukkelaar: werd gezegd van iemand die sommige dingen 
minder goed kon maar werd ook als scheldwoord gebruikt.

om boter te stampen uit de “zoan vanne mulk”= vette laag die boven op verse 
melk komt te liggen. 
mietste m

Soms namen de mensen daar ook een rolvat voor maar de meeste mensen 
hadden dat niet.

Nen twièrserik of een terwièrshoot: iemand waar niet mee te onderhandelen valt 
en die altijd dwars ligt.

Het hoi woort aafgemêêt inne hoitêêt en de tom

da war op d
tommert hoië. De minse zeen oog altêêt da den tommert oppe gritsel most druge.
Da woort zije dadder diè bekan anienaan

Het hooi werd afgemaaid in de hooitijd en de ‘tommertêêt’ dat was de twee
hooitijd, dat was op het einde van de oogstmaand, dan moest je de ‘tommert’ 
hooien. 
drogen. 
hooivork.

Nen hovro: dat wa
kwam “nen hovro” door dan waaide het hooi soms meters hoog omhoog.

Stechele: discuteren, het oneens zijn en het verbaal uitvechten.
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