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BEKANT UITVERKOCHT! 
 
Sjonge jonge jonge, dat is wat! 't Bijnaomeboeksie van de Oudhaaidkundige Verêêniging, "DE 
BRIJHAPPERS" is bekant al hêêmel uitverkocht. Wie d'r nou nog êên wil hebbe, die zal toch hêêl 
gaauw naer de boekwinkel motte gaon, want 't kan weze dat 'r daer nog 'n paor zijn, mor dan mot jie 
toch echt hard holle, anders zijn die ok nog weg. Bedankt Slierecht, voor aale belangstelling  voor, en 
aal 't meeleve met 't waark van de waarkgroep DIALECT! Eêns te meer 'n bewijs dat de 
belangstelling d'r voor  en voor vroeger in 't algemêên hêêl grôôt is! 
 
Klaain Floortie 
 
Bij de verkôôp in 't stendjie tijdens 't BAGGERFESTIVAL maarkte we 't gelijk al. As de mense ons 
boeksie eve in wouwe kijke, dan viel 't in de midde ope en wie sting daer op de foto? Juist! Klaain 
Floortie! Bekant iederêên zee dan gelijk vertederd: "Ohhh, kijk 's, Klaaain Floortie!" We wisse dat 't 'n 
aarg geziene figuur was, mor hij blijkt nog geliefder gewist te zijn dan we doche. En dan kwamme de 
verhaole los, hee. Dat ie van hêêle goeje komaf gewist zou zijn, en dat ie d'r daerom aaltijd zô keurig 
uitzag. Dat ie z'n aaige verkocht zou hebbe voor medisch onderzoek. Dat 't 'n dôôdgewoon ventjie 
was, mor dat ie gewoon van aarg netjies hiew. Dat ie.........En dat ie............ 
 
Vaoderdag 
 
't Kan bekant nie anders of hêêl wat vaoders in Slierecht hebbe op vaoderdag met "DE 
BRIJHAPPERS" op schôôt gezete. Dat hoorde me al aan de reacties. " 'k Wil d'r twêê hoor, voor de 
vaoders op vaoderdag." " 'k Denk dà m'n vaoder nog nooit zô blij gewist is met 'n kedoochie voor 
vaoderdag as met dut boeksie.!" "oh, wa leuk, wat zal m'n vaoder daer van geniete, hij heb 't nog 
aaltijd over die bijnaome van vroeger!" Hoevel hebbe jullie d'r in staon he? Bekant duizend? Goh, 
mijn vaoder weet 'r meschie nog wel meer, want die was aaltijd langs d'n dijk en die kan haalf 
Slierecht!" 
 
Meer 
 
Weet U waer we nou zô benieuwd naer zijn? Of we d'r veul overgeslaoge hebbe. 'n Enkelde reactie 
hebbe we al binne. 't Kan ok niet anders, of d'r motte d'r meer gewist zijn. Om de lijst zô compleet 
mogelijk te maoke, zouwe me 't graeg hore as t'r nog aanvullinge zijn. Graeg met de echte naome en 
omstandighede d'r bij, want we willen 't eerst naetrekke op juisthaaid voorda me d'r vedder wat mee 
gaon doen.  
 
 
U kan gerust belle of schrijve naer die loi van 't bestuur of van de waarkgroep dialect van de 
Oudhaaidkundige Verêêniging, dan komp 't best voor mekaor. 
 
Herdruk!? 
 
Omdat 'r al meer vraeg naer is dan da me levere kanne, vraege we ons aaige af, of 't zin het om 'n 
herdruk te laete verschijne. Voorda me daer toe besluite zalle me toch eerst 'n bietjie motte wete of 
dat 'r nog veul vraeg naer is. Weet U wat, bel ons eventjies op of vul 't bonnechie onderaan effe in. 
As t'r genog vraeg naer is, dan kanne me meschie 'n herdruk overwege. As U dan toch zit te schrijve, 



geef dan ok gelijk de bijnaome deur die we nog niet hadde. Daer zijn we aarg blij mee. Bedankt vast, 
hee! 
 
 
      

Ja, bij een eventuele herdruk wil ik graag .. boekje(s)  

van  

"DE BRIJHAPPERS" 
  
Naam...................................................................................... 
Adres...................................................................................... 

Plaats..................................................................................... 
 
 
Ik weet nog meer bijnamen.......................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................ 
 
Reacties: R. Buizert. Weresteijn 1 Tel. 01840-12035 
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