Lekker ‘bijkletse’ bij de Grote Kerk
Ôôgziens hebben de mannen, kletsend in plat Slierechs, het best naar hun zin.
‘Ôôgziens’ lang geleden gebruikte ik het woord eens. “Wat zegt U?”, kreeg ik te
horen. Bleek ’t puur dialect te zijn. “Zo op ’t oog”, bleek Nederlands te zijn. Nou
ja, in ’t praotjie bij de kaarek zou men er niet over vallen! Voor mij (BL) volgende
week in de Top 10!
Top 10 van leukste of lillijkste Slierechse woordties
Zô’n week of 6 geleeje hè ’k een oproep gedaen aan de lezers van onze
diëlectverhaoltjies, om is nae te denke over wat of heullie nou ’t mooiste of juist
lêêlijkste Slierechse woord vinge. ’t Het echt gêên sturrem gelôôpe met de
reaksies, m’n mailbox is nie verstopt geraokt. Toch is ’t aerdig te wete hoevel
mense d’r tò nog eefies de moeite voor neme om te rejegere. Hêêl veul dank
daervoor en fijn te wete dat ’r nog zôôveul lezers plezier beleve aan onze stuksies,
zôôazze ze in d’r mailtjie liete wete. De bijdraoges wazze nogaal verschillend van
aerd. D’n êêne bleef bepaarekt tot 1 simpel woordtie, een aander vong juist weer
een uitdrukking de moeite waerd om deur te geve, en ’n aantal hà zôôwaer d’r
aaige top 10 saomegesteld en daer was ik hêêl blij mee. Juist daerdeur kree ’k een
aerdig beeld van de varrejaosies in interesse van sommiges en ’t gebruik van die
woordties in femilieverband.

Op de 10e plek kwam: Vaareke en blek, stoffer/veger en blik. Gee mijn ’t vaareke
en blek is eefies, d’r leet hier zôôvel knoeizooi, dan zà ’k ’t opvege en in de
vuilisbak gooie. Op 9: Wafferemomme, welke of wat voor (soort) moeten wij
nemen/hebben? Wafferemomme mè vekansie meeneme, d’n deuze of d’n diene?
Op 8: Aeverechs, binnenstebuiten of achterstevoren, links met rechts verwisseld.
Dà klaaine jong hà z’n laersies aeverechs aangetrokke en zô liep tie mè benaone
pôôtjies deur d’n huis. Op 7: Onten bonsem, vies mens, vuilak. Wà bè je toch
een onten bonsem, je lôôp mè je vuile modder schoene, zonder ze te vege, zô naer
binnene. (bonsem = bunzing) Op 6: Feezike, in gezelschap elkaar iets in het oor
fluisteren. Jullie motte nie zô zitte te feezike tijdes de vegaodering, je weet toch
dà dat onfesoendelijk is? Op 6: ’t Kaeskaareksie, het Kaaskerkje. ’t
Kaeskaareksie was êêst een kaespakhuis, bekant op dezellefde plek as waer ’t nou
staot, en het daeraan z’n naom te danke. Op 5: Aanderand, verschillend. M’n
zeun spaor munte van aanderande lande. Van sommiges het ie gerust twêêderande
en soms wel driederande zellefde waerdes. Op 4: Koekeremarse, paardje rijden
op iemands rug. Om staareke bêênspiere te ontwikkele, mosse me op de
voebaltraining koekeremarse over een haalef veld. Op 3: Stekkere, hard hollen,
rennen. Azze me aan ’t bellechie trekke wazze, dan mosse me vaok stekkere as
we wiere naegezete. Op 2: Kaauwwaauwe, met lange tanden eten. Wat zit jie te
kaauwwaauwe, Indisch of Chinees is je smaok zeker nie? Op 1:
Blaauwpaerechie, libelle. As ie blaauwpaerechies ziet, dan kà je d’r van op aan
dat de meezike stekerig worre. Tò zoveer onze Slierechse top 10, vong ie ’t leuk?
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