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aachterbaks
stiekem
O:     aachterbaks: achter iemands rug, stiekem
     achterbaecs <mid.ned>: achter de rug, in het geheim, heimelijk
V:     Dè zèn aachterbakse kènder, en dè 's sund zò vruug al.
     Dè aachterbaks gedoe van jouw môt 's afgelôope zèèn. Spult mar 's oope
     kaort!

aachterèùt boere
teruggang
O:     aachterèùt boere: in welstand terug gaan
V:     De v' Görpe zèn lillek aachterèùt geboerd. Straks môtte ze nog d'r steej
     verkôope.
     Onze Tiest boert meej z'n gezondheij stillekes aachterèùt, dè wordt
     sukkele.

aachterheene 
achteraan gaan
O:     aachterheene; samenstelling
     aagterheene gaon
V:     Daor môt ik aachterheene, wil ik nie te laot zèèn en meej m'n aajer nao
     Paose koome.

aachterhèùs
achterste deel van het huis
O:     achterhusinge < mid.ned > het achterste deel van het woonhuis 
     Anne Frank "het achterhuis"
     aachterhèùs - vurhèùs
     huus, hus, hues, huys, znw. <mid.ned.>: woonhuis, gebouw.
     huus ende hof houden met enen wive: met een vrouw samenwonen, niet
     in de echt verbonden.
     ôoge ooverschiete / verschiete: een dutje doen.
V:     As de musse gebakke èùt de geut valle, is't in 't aachterhèùs goed om èùt
     te houwe. 
     D'n Oopa zit in 't vurhèùs, hij zit in d'n hèrd, hij is z'n ôoge aont
     ooverschiete, laot 'm daor mar zitte. 
     Meej z'n gezêever en gemauw d'n godsgaanseleken dag.

aachterklap 
roddel, kwaadsprekerij
O:     achterclap <mid.ned.>: laster kwaadsprekend. 
     clappen, ww. <mid.ned.>: spreken
     * Kiliaan*  achter-sprake / achter-klap / achter-taele
V:     Dès un aachterbaks meens, ze wit van iederêen wè, mar 't is mist
     aachterklap!

aachterkoome
uitdrukking/gezegde
O:     d'r aachterkoome
     temtaosie: verzoeking.
V:     Dè's un hil tèmtaosie Jo! "Jè ge komt 'r pas aachter as ge d'r veur staot". 

aachterom / kèrmis 
uitdrukking/gezegde
O:     aachterom is't kèrmis: achterom kun je altijd terecht.
     Sjaan van Gestel had een kruidenierszaak aan het Cleynackerplein. Theo
     had een melktoer en trok dagelijks met paard en wagen door 
     Goirle. 
     Het Cleynackerplein heeft niet lang zo geheten. Wethouder Tra kwam te
     overlijden en moest  "onsterfelijk" worden gemaakt met een 
     straatnaam. Hierdoor ligt deze wethouderstraat ver van de
     wethoudersbuurt.
     stroopkoffie: busje Buisman
V:     Kunde gij mèn, op dees uur, nog aon un buske stroopkoffie helpe Sjaan?
     "Dè zal wèl lukke jao, ge wit wel; aachterom is't kèrmis!"

aachterse zolder 
uitdrukking/gezegde
O:     aachterse / aachterste zolder: op zunnen aachterse zolder: zegt men van
     een opvliegend persoon.
     Zelfde als aachterse been: afgeleid van steigerend paard.
V:     Onze Cees hèdde zôo op zunnen aachterse zolder. Hij heej nie in de
     gaote as't om un geintje gao.

aachterstevurre
omgekeerd
O:     aachterstevurre: achterstevoren.
     hèm: hemd
V:     Oewen hèmslip hangt èùt oew vurbroek. Ik dèènk dègge oew hèm
     aachterstevurre aon hèt.

aachtkaantig
conservatief, niet buigzaam
O:     omschrijving van karakter
     stug, iets wat rond is, rolt verder. Achtkantig valt altijd stil, men moet altijd
     iets doen om het vooruit te krijgen.
     unne aachtkaantige meens: niet meegaand persoon, conservatief, stug.
     unnen aachtkaantige driepôot: kwiebes
V:     Wij hebbe teegeswôorig unnen aachtkaantige pestoor. 'Tís un èègewèès
     stuk frèète en wèèd vur d'n oorlog van hèùs gegaon.

aajer  /    paose
uitdrukking/gezegde
O:     Ge komt meej oew aajer nao paose!:  Je bent er te laat  bij. het is niet
     meer nodig
     aajer: eyere, znw. <mid.ned.> : eieren
V:     Naauw komde twiddes, naa zèèk vurzien, ge komt wir'is meej oe aajer
     nao paose!

aajer  /  jong
uitdrukking/gezegde
O:     aajer of jong:  keuzes maken. niet streekgebonden.
V:     Wè wilde nauw, aajer of jong. Ge mot ut wel zegge, want hier wor ik nie
     wèèzer van.

aajer  /  maoke
uitdrukking/gezegde
O:     van aajer (aajers) maoke: het zeer bont maken. Goed begaoje.
V:     Onze Toon heej't venaacht van aajer gemaokt. Hij kwaam, om tweej'uur
     straol bezoope aonzette, en 
     zètte de hille ènt op stèlte.

aajerblumkes
primula
O:     aajerblumkes, aajerblômkes: 
V:     Bijj ons Opoe stao 't èèrf vol meej aajerblômkes.

aajerkoole
eiërkolen
O:     aajerkoole: kunstmatig gevormde kolen in de vorn van een 'ei'. Kolengruis
     werd samen pet een teerproduct geperst tot een ei-vorm.
     aajerkoole hebben een lager rendement. De verbrandig stinkt en laat een
     vette smook achter. Het gevolg hiervan was dat men snel een 
     schoorsteenbrand had.
V:     De aajerkoole wèère besteld per mud. Ik dèènk dè unne zak un mud was.

aajerkörf
uitdrukking/gezegde
O:     over aajerkörf strèèke = vleiën , bestuiten. compimenteren.
     over zunne aajerkörf strèèke: complimenten geven om een gunst te
     verkrijgen
     aajerkörf/; etymologie niet bekend. Körf is in mid.ned alleen bekend in de
     betekenis van korf>> corf ontleend uit Latijn; corbis.
V:     Ik zal'm is fink over zunne aajerkorf strèèke, dan krèè'k  dè wel gedaon!
     Zònie, dan kan'ie barste!

aajkes onderlegge
uitdrukking/gezegde
O:     d'r aajkes onder legge: verwennen
V:     Ge snapt d'r niks van; heetie un kaoj wèèf getrouwd en dan leetie d'r nog
     aajkes onder ôok!

aajketiet,    tietaajke
ei
O:     aajketiet is dubbelop >>  aajke= ei  >> tiet is een ei.
     ei, eie, ey  znw. <mid.ned.> : ei   oorspronkelijk Germaans woord
     oion, <grieks> : ei
     ovum <latijn> : ei
V:     Op zondagmèèrge hemme d'r un aajketiet bij, en sewèèle òk wel ôot
     krentemik.

aanderhalf / koejekop
uitdrukking/gezegde
O:     aanderhalve meens en unne koejekop: uitgestorven, weinig mensen.
     aanderhalf; één en 'n half
     als de post op een varken wordt rondgebracht wil men daar mee
     aangeven dat het een achterlijke stad of dorp is.
V:     In dè gehucht wôont aanderhalve meens en unne koejekop. Daor brenge
     ze de post op un vèèreke rond. Daor is't meej kraantepèpier 
     dicht geplèkt.

aasen
uitdrukking/gezegde
O:     aasen èùtkruije;  hete kolen uit het vuur halen. - Slechte werk opknappen.
     
V:     Nao 't afstèèrve van onze vàdder kon ik de aase uitkruije!

aaskrèùske
askruisje
O:     op de woensdag na vastenavond toog men naar de kerk voor het halen
     van een askruisje.
     Hierbij sprak de pastoor de woorden:
     Gedenk men dat gij van stof zijt en tot stof zult gij wederkeren.
     de as was verbrande palmtakken van de palmwijding op palmzondag.
V:     As de pèstoor un te schandaolig aaskrèùske hà gemaokt fatsoeneerde
     onde vadder dè meej unne verbraande kurk.

aauwmeute  /  auwmeut
uitdrukking/gezegde
O:     aauwmeute, miemeute:  kletspraat verkopen - oude wijven praat 
     meut,  <gewestelijk dialect> ouwelijk meisje >>> oude vrijster >>>
     zêûrkous
V:     Van dè aauwmeut van hierneffe komde nie aaf. Ze zêevert oe de gaote in
     oe sokke,  en de blèène op oe oore!

aaverègs
averechts  verkeerd om, tegendraads
O:     aaverègs, averecht bvn = verkeerd, omgekeerd.  - verkeerd om. 
     breiën: 1x rechts, 1x averègs 
     avérs uit het italiaans avvérso  >> adversus -latijn- = toegekeerd
     averecht, <mid. ned.> : verkeerd, omgekeerd, met de binnenzijde naar
     buiten gekeerd
V:     Kèkt naa 's goed, ge hèt oe sokke aaverègs aon.
     Meej hum kunde nie praote, hij is aaltij teege ut règêûr in. 'T is unne
     averègse!
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abbominabel
overtreffende trap
O:     abbominabel, grouwelijk, bnw. < Mid. ned.> : afschuwelijk,  walgelijk,  een
     voorwerp van weerzin
     abominable, <frans>   
     abominabilis, < latijn>:verafschuwen.
V:     Die'e sneevel van't sneevelnuske is abbominabel slèècht, daor krèède
     koppènt van of det un liefhebberij is.

aboeperaant   aboepertaant
plots
O:     aboeperraant: plotseling
     à bout partant  <frans> plots, plotseling, 
V:     Ik verschoot toen'ie aboeperaant vur m'n neus stond, ik was d'r beduust
     van.

àbuus 
abuis - vergissen.
O:     abuus = mis, verkeerd.
     abuus, ab[b]uys, znw.<mid.ned.> : een vreemde zonderlinge zaak
     fopperij ,  bedrog,  zinsbegocheling,  bedrogen worden. 
     In de term van zinsbegocheling kennen wij het woord. 
     abuus; ontleend aan het frans, abus; misbruik dwaling
     abusus, <latijn> : verbruik, misbruik.
V:     'K zèè àbuus, dè was giestere te doen. De gaopert dè`k zèè!

advekaot
uitdrukking/gezegde
O:     advekaot: vroeger een gesuikerd brandewijntje / eierlikêûr.
     schiet erin as unne advekaot in de hel. ~Piet de Brouwer Abcoven~
     un advekaotje> eieren likêûr ook wel '" aajerpap" genoemd
     ut advekaotje: bijnaam voor Jan van Gils [broer van Klaoske van Gils]
     konjakske was geen cognac, maar vieux
     Vroeger werd de slagroom opgeklopt staande in "ut dêûrgebont" als men
     in de trek stond zou het sneller gaan. Als klopper werden 2 
     vorken gebruikt.
V:     Die'en hèrring schèùft erin as unne advekaot in de hel. 
     As ons moeder verjaorde vatte de vrouwe un advekaotje meej slagrôom.
     Ut manvolk vatte mistentèds un borreltje, jonge of ouwe 
     jenever, citroenjenever of un konjakske.

advènskraans
adventskrans
O:     advènskrááns: Vier zondagen voor kerstmis werd in de kerk een
     adventskraans gehangen iedere week werd er een kaarsje 
     aangestoken. Het gebruik is van Duitse oorsprong
     De liturgische kleur in de advent was paars
     snaaie; weghalen.
V:     D'n irste zondag van d'n advènt ginge we in grutvaddersbos gruun snaaie
     vur d'n kraans in't aachterhèùs.

ael, maol, en overbroek
uitdrukking/gezegde
O:     Als iemand van êen deze plaatsen kwam placht men dit te zeggen om de
     betreffende persoon op zijn plaats te wijzen.
V:     Gaode gij in Aol woone? "Aol, Maol, en Overbroek is êene grôote
     schèèthoek"!

aer aon
links af
O:     aer aon: links af
     hot aon: rechtsaf
V:     As ge bij Priems wilt geraoke moet aert aon houwe.

aertkèèr,   èrtkèèr
uitdrukking/gezegde
O:     een kar op 2 grote wielen getrokken door een paard met hoge
     sponningen.
     In het katholieke zuiden was "gereformeerd" het synoniem van verkeerd
     en slecht. Op 1 mei werd door de jeugd alles wat los op het erf 
     stond verzamelt op het dorpsplein. Ook werd de kar geriffermeerd gezet.
     Dan werd de kar door een aantal mensen op z'n kant gelegd 
     en de burries gekeerd. Vervolgens werd de kar weer recht gezeten, men
     kon dan niet weg. De eigenaar moest de burries demonteren 
     en weer opnieuw monteren 
     geriffermeerd in de betekenis van slecht.  De katholieken interpreteerde
     "gereformeerd" met slecht, verkeerd
     aert, aerd, art, ard, znw. <mid.ned.> : beploegde of bebouwde bouwland;
     land, grond; 
V:     Op 1 maaj han die rotjong de aertkèèr geriffermeerd gezet.En ik hà nog
     wel alles binne gehaold.

afbeule
hard moeten werken
O:     afbeule: afleiding van beulen.
V:     Daor in't febreik worde afgebeuld. Ze willen 'r daor meej tweej rugge en
     ginnen bèùk.
     Ik hà m'n èège goed afgebeuld mar toen was't 6ok klaor.

afbladdere  afblàdere
verf loslaten
O:     afbladdere: afbladeren.
     gebladderd.
     us;  eens
V:     Ik mot de lèùke us doen, ze zen gelèèk afgebladderd. Ze zèn zò kaol as
     un lèùs.

afdoen
mee weg komen
O:     afdoen; kwijten.
     afdoen, <mid.ned.>: met een zaak als object; uitdoen, afdoen, afleggen 
     van kleren, kwijten
V:     Daor kunde oe ègge zôo nie meej afdoen. daor krèède gesodemieter
     van!

afdraogerke
gedragen kleding
O:     afdraogerke
     afdraogen: dragen van gebruikte kleding
V:     Ik was d'n aachste in rij. Ik hèp nôot noew kleere gehad. Ik moes't meej
     afdraogerkes
     Ons moeder naam de broek versleete broek van onze vadder in en ik hà
     un goej afdraogerke.

àfeete, afeete
nog niet klaar met eten
O:     àfeete; ut eete afmaoke. De maaltijd afwerken
V:     Ik mòt irst àfeete, vur'dek meej gao.

àfeseere   àveseere
opschieten
O:     affeseere: opschieten, voort maken.
     avancer <frans> : voortgaan, vorderen, uitsteken, 
     affeseerplenkske is vroeger nooit gebruikt voor step. Het heeft iets van
     Carnavalsdialect. ik heb het vermoeden dat een tonpraoter het 
     woordt het eerst gebruikt heeft.
     de leugenèèr alias Pastoor vasn Gils; Pierre van Gils
V:     "Ik zal motte affeseere om op tèèd thèùs te zèèn, anders zwaajt d'r wè".
     Zeej de Leugenèèr, en vatte nog gauw un borreltje klaore.

àfgelèèfd
versleten
O:     afgelèèfd: versleten, op. 
V:     Onzen Opaa is totaol afgeleefd, ik hoop dè onze Lieven Heer 'm gauw
     haold.
     Die stoele zen himmel afgelèèfd, ge kunt d'r niemer op zitte.

afgelôope
verleden
O:     afgelôope week, verleeje week: verleden week
     afgelôopen donderdag: donderdag jongstleden.
V:     Afgelôopen donderdag waar ik 't harstikke vergeete dè we afgesprooke
     han.
     Verleeje week hà'k gin tèèd, en afgelôope donderdag was ik nie goed.
     Komende tèèd hè'k wèènig tèèd.

afgescheete koome
te laat komen
O:     afgescheete koome; afgezakt koome
V:     Toen ik d'r meej klaor was kwaam'ie afgescheete. Volgens mèèn dittie'ut
     d'r om!

afgesjeneerd
uitdrukking/gezegde
O:     ik zèè afgesjeneerd muug;  ~mevr. v. Bilsen woonachtig in verpleeghuis~
     sjeneren : schamen
     gène, <frans> : hinder; verlegenheid, monent van verlegenheid.
V:     'K verzet ginne pôot mir, ik zèè zôo afgesjeneerd muug, ik lôop vort op
     m'n wenkbrauwe!
     Ik sjèneer munègge kepot meej jou. Ik dörf de straot niemer in!

afijn
enfin
O:     afijn: per slot van rekening
     enfin <frans> : eindelijk; kortom;  niettemin
     kaaj kepot: overtreffende trap van moe
V:     Afijn, gullie kunt ammel verrekke, ik doe niks mir, 'k zèè kaaj kepot.

aflaot
aflaat
O:     bij religieuze handelingen in de katholieke kerk kon men aflaten
     verdienen waarmee men zielen in het vagevuur of voorgeborgte kon 
     redden.
     aflaet: mid. ned. = nalatigheid verzuim, kwijtschelding van kerkelijke
     straffen door kerkelijke overheden.  
     Lettere van aflate =aflaatbrief ter verkrijging van spoedige ontheffing van
     de pijnen van het vagevuur der ziel van een afgestorve 
     Na een bezoek aan de Hasselse kapel werd er traditioneel jodevet en
     kattespauwsel gekocht.
V:     As ge naor de Hasselse kepèl lôopt meej êen ert in oe schoene, dan
     hedde unne dubbele aflaot verdient. Dè hè'k wel van hêûre zegge, 
     of dè't waor is weet ik nie.

aflèèvig
uitdrukking/gezegde
O:      afgestörve: dood
     boven aert staon; overleden en nog niet begraven.
     schaojluk lèèk; jong 
     overleden zie; wieg >> in de wieg gesmoort. >> oud gestorven 
     aflyvich, <mid.ned.> ;   af > weg     lijf, <mid.ned.> : leven
V:     Kees van Nortjes is aflèèvig, hij heej zunne leepel weg geleej. 
     Dè's un schaojluk lèèk, ze hà nog vier klèène kènder, waorvan êen plat,
     en unne meens die nie bekwaom is.
     Zevenennegentig is ie geworre, nie bepaold in de wieg gesmoord.
     Hij leej op ut strekstrooj, hij zal vendaog of mèèrge wel zunne lèste
     aosum èùtblaoze.
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aflegge,     afleggesklaor
uitdrukking/gezegde
O:     afleggesklaor: er zeer slecht uitzien  ~Hans van Hassel~
     aflegges gerêed.
     aflegge: een overledene verzorgen.
     aflyvich, <mid.ned.> ; aflijvig > overleden     af > weg  /     lijf: mid.ned.
     betekenis van leven.
     Ieper: slagveld in eerste wereldoorlog
V:     Wè is d'r meej jouw gebêûrd, ge ziet d'r nie èùt, Ge lèkt wel
     afleggesklaor. Ge ziet d'r èùt as de dôod van Ieper.

afpotte
aftellen
O:     afpotte: bij verschillende kinderspelen moest men astellen. bv bij piepele
     (verstoppertje)
V:     Wie maag'er as irste afpotte? 

afpraote
uitpraten
O:     afpraote >> afwerke >> afdoen
     Gonneke van der Staak gebruikte afpraote in de betekenis van een
     toespraak houden.
     dec.2007 Gonneke wordt deze maond 100 jaor, en ze kan ut nog schôon
     vertelle!
     afpraote: afspreken.
V:     Ge kunt zò nie dêûrgaon. Dè probleem motte we's afpraote!
     Ge mot van oe ègge afpraote as ge wè wilt berèèke!
     Onze Piet moes op de brèùloft van ons Anneke afpraote vur't eete!
     Ge mòt van oe hart ginne moordkèul maoke, ge mot'us afpraote!

afraffele. afreffele
snel, slordig iets afwerken
O:     afraffele: 
     raffele, <mid.ned.> : raffelen; 1]babbelen, 2]beuzelen; 3]vlug en eentonig
     spreken.
     Raffelen heeft in het dialect een bredere betekenis; snel en slordig iets
     afmaken.
V:     Dè hèùswèèrk hedde rap afgeraffeld, naa maokt'ut opnoew, mar zôo
     dek't leeze kan.

afraoje  /  aonraoje
uitdrukking/gezegde
O:     afraoje is aonraoje: voornamelijk gebruikt in relaties tot verkeringen en
     vrijers.
     afraoje; afraden
     aonraoje; aanraden
V:     Ik zie dieje vrijjer van ons Anna nie zitte. Mar afraoje is aonraoje! Wàr
     Toon?

afreus
afzichtelijk
O:     afreus: verschrikkelijk
     affreux, <frans> : weerzinwekkend, afschuwelijk
     Huub Zilverberg een verdienstelijk renner uit Goirle. 
     affreus gaat terug op vulgait Latijn / Romaans > exfridus > effridus: schrik
     aanjagend.
V:     D`n Huub is in de koers gevalle, hil't sèèrf is van z'n gezicht. hij ziet'r heel
     afreus èùt.

afronteere,  affronteere
in verlegenheid brengen
O:     affronter <frans> trotseren, tarten, tegenover elkaar komen te staan
     affronter, <middelfrans> kent een oude betekenis nl. te schande zette.
     Deze betekenis is van toepassing op ons affronteere
     frontem <latijn> in het aangezicht
V:     Ik wil oe nie veraffronteere, mar mèèrge mot ut klaor zèèn. 
     Meej zò'n kèdoo afronteerde mèèn!

afschaaje
ophouden - stoppen - afscheiden
O:     afscheiden door een afscheiding
     ophouden met........
     schaajpaol: grenspaal
     schaajkaaj. akkers werden in het verleden wel eens vergroot door "de
     schaajkaaj" te verleggen. Hieruit kwamen veel burenruzies voort
     besodemietere: oplichten
     sfscheiden, afscheden, ww. < mid.ned.> : afscheid nemen, vertrekken;
     verscheiden: sterven; afstand doen van ....   ;  iets van iets 
     anders scheiden
     afscheidinge, <mid.ned.> heengaan, vertrek; afpaling van erf;  uitkering
     van goed.
V:     Vur vandaog schaaj 'k er meej aaf. Ik zèè on m'n pree.
     Oe'e moestèùn motte wel afsschaaje, de kènèèn frèète alles op.
     As t'aovend hondeweer is, gao'k de schaajkaaj verlegge. D'n dieje van
     hierneffe zal'ut weete dettie mèn wil besodemietere.
     Hij wies van gin afschaaje. Tot laot in d'n aovend vrukten'ie dêûr.

afschèùme
aflopen
O:     afschuime  >> afstrèùne
     schumen, schuymen, ww. <mid.ned.> schuimen, het schuim van iets
     afnemen; stropen, plunderen, ook zonder object.
     schumer, schuymer, znw. <mid.ned.> ; landloper,straatrover.
V:     Hij schèùmt de hille buurt af om op'um te stemme meej de
     gementrraodsverkiezinge. Mar hij kan barste!

afslaon  -  vliege
uitdrukking/gezegde
O:     't êenigste wè dèttie afslao dè zèn vliege: inhalig persoon.
V:     'T êenige wè dèttie afslao dè zen de vliege. Hij m`nt aaltijj dè'tie d'r wè
     aon te kort komt.

afslèùter
schakelaar
O:     afslèùter schakelaar > afsluiten van de elektrische stroom.
     stopcontact = pries   >     uit het Frans
     prise de courant, znw. <frans> contactdoos
     lamp = pêerke
     îlektriek = elektriciteit    [illektriek]  îlektrische trein
     rèère: rillen, rillingen > bibberen.
V:     D'n afslèùter is kepot, naa krèède ut licht nimmer èùt of aon! 
     Dè's unne belze pries meej un pinneke.
     Toen ik d'r un noew pirke in wò draaje, kreeg ik un opsodemieter zòdèk
     van taofel viel, en nog un ketier zaat nao te rèère!

afspanning,     uitspanning
cafe in het buitengebied
O:     afspanninge <nieuwnederlands> :herberg  afgeleid van het
     afspannen/uitspanne van paarden of andere trekdieren.
     de Kee: Kee van Iersel had een cafe  nabij de ingang van de Golf. Kee
     was dochter van de "muilezel". De familie woonde op het 
     paradijs tot het in de 2e WO werd gebombardeerd en brandde af
V:     Vruuger was d'r op de Poppelse weg un uitspanning van d'n Beron die
     hiete "de Golf". Dè was aachter de Keej. Daor was un 
     kettingbrug, unnen doolhof, golfbaontjes en unnen oopelucht daansvloer.
     Hil Tilbörg kwaam daor op èùt.

afstrijje
bestrijden
O:     afstrijje: een bewering ontkennen
     afstrijden <zuidned.>: ontkennen
V:     Ge kunt afstrijje wè ge wilt, ik geleuf oe toch nie, want ge zèèt unnen
     glèùpert.

aftel
afbetaling
O:     op d'n aftel kôope. op afbetaling kopen
V:     Hij há bij de Pig unne tilleviezie op d'n aftel gekocht. Toen ie'um niemer
     kôs betaole ging de Pig um gaauw trug haole.

afzeege
afgieten
O:     zeeg: fijnmazige zeef voor zeven van meel. 
     zegen: afvoeren van water
     zeeg: gewillig, makkelijk : die vink is un zeeg bisje.
     seven, zeve, seef, znw. <mid.ned.> : zeef
     sede, zede, znw. <mid.ned> : gewoonte; manier waarop men zich
     gedraagt; daden van christelijke liefde en vroonheid; kalme 
     gemoedsstemming.
V:     Meej 't afzeege van de  èrpel flikkerde alles in de gôotstêen! [gutstêen]

afzink
helling
O:     afzinken: laten zakken
     afzink <zuid.ned.> afdaling
V:     D'r was ginne afzink om meej mun invalidekèrke van de stoep te
     geraoke.
     Wij laote de lèèkkiest aaltij meej vier man afzinke.

akkedeere,    akkerdeere
samenwerken
O:     akkerdeere: overeenkomen
     die twee akkedèere heel goed.   
     accorder, ww. <frans> : tot overeenstemming brengen [partijen]
V:     Dè akkedeert daor nie, ik dèènk desse gaon schaaje! Hier kan men ook
     voor akkedeert; "mesjeert" lezen.
     Die twee akkedeere heel goed. Dè's un schôon stelleke! "Mar dan wel op
     't schouwbènkske", zee'tie d'r mètêen àachteraon!

akkefietje
probleem
O:     ik heb meej jouw nog un akkefietje 
     akkefyt, znw.<fries> : onaangenaam werkje.
     akkevietje <zeeuws> : uitgangetje, pretje
     {aqua vitae <latijn> eau de vie > levenswater > brandewijn}
V:     Meej jouw he'k nog un akkefietje af te werke.   [een appeltje te schillen]
     Dè akkefietje heej un stèrtje. Daor komde zòo nie meej weg.

akkerstraot
straten en wegen van goirle
O:     op het einde van de molenstraat liep de akkerstraat naar de molen van
     Abcove. 
     akkerstraat, einde Molenstraat en Emmastraat  vormde Klèèn Antwerpe.
     een buurt die niet best bekent stond vanwege prostitutie
V:     Op Klèèn Antwerpe kon'det per ons kôope, as ge begrèpt wè'k bedoel!

akkertje
alleen
O:     akkertje . pilletje [asperientje] heeft iets met merknaam te maken.
     {accoort <mid.ned.>  oa  = gezelschap,    in gezelschap van je eigen.}
V:     Waor lôopte gij op oe akkertje heene.
     Ik verrek van de koppènt, waor ligge de akkertjes.
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àlabonêûr
a la bonhèure
O:     àlabonêûr > à la bonèùr: allemaal goed en wel.....
     bonheur, znw. <frans> : geluk, kans, voorspoed
V:     Dè'k dè presesverbaol moes betaole, àlabonêûr! Mar dè'k tevoet naor
     hèùs toe moes, dè gao te wèèd.
     Déttie daor gao vrije, allebonêûr, mar hij hoeft d'r thèùs nie meej aon te
     koome. Diejen broelie komt d'r bij mèn nie in!

alferes
vaandig
O:     alferes, znw.  <spaans> : vaandeldrager  uit tijden van tachtigjarige
     oorlog.
V:     Bij veul gilden hier in d'n omtrek stao in de ouw kaort vur vaandrig alferes
     geschreeve.

àligt  alligt
allicht
O:     àligt, alligt, allicht: versterkend bijwoord. Versterking van licht in de zin
     van lichtlijk, in toepaasing gebezigd op voorvallen, die 
     gemakkelijk kunnen plaats hebben.
     allichte <vlaams>: uitgebreidere betekenis. : welhaast, weldra,
     gemakkelijk.  Hij zal allicht komen.
V:     Zôdde gij dè vur mèn kunne maoke, Sjef? Dè dèènk wel, dè môt nnog
     àligt lukke. (betekenis gemakkelijk)
     komt onze Kees nog 't aovend? Die k6omt alligt.

alle daoge kermis
uitdrukking/gezegde
O:     nie alle daoge kermis >> niet alle dagen feest.
V:     Vanaovend blèèfde thèùs, 't is nie alle daoge kermis.

alleej
uitroep
O:     alleej: kom aan, vooruit.
     aleie <mid.ned.> : omloop van de toren 
     allee >> arree,  <spaans> : vooruit,  uit tijd van tachtigjarige oorlog.
     aller <frans> : gaan allez
     allee <vlaams> : overloop          
V:     Alleej! we zulle d'r us vaort aachter zette.

allegeduurige. allegeduurig
geregeld
O:     geduur, <mid.ned.>:  bestendigheid, duur, 
     flikker: 1(lapper. 2)scheldwoord voor iemand die men een streek verwijt.
V:     Dè begint mèn knap te verveele, allegeduurige komt'ie van alles lêene,
     mar hij brengt ginne flikker trug.

allejeezus
krachtterm
O:     allejeezus: overtreffende trap
V:     Ik hèp allejeezus vêûl pènt gehad ton ik meej die gladdigheij unne
     schèùver hà gemaokt.
     Allejeezus nog aon toe! wie we daor hebbe, dès un meraokel.

allèngs
langzamerhand
O:     allintselingen, <mid.ned.> : bij beetjes     allintselingen>voetje voor voetje
     allengs >van lieverleej
     allengskens, allingerhand, <vlaams>: langzamerhand, gaandeweg
     uit tekst van Gerard van Maasakker.
V:     het wordt allengs minder
     maar ik hep toch nog hinder
     van dieje mens of heer
     in munne jas van leer
     Ut gao van lieverleej beter sins ik èùt m'n bed kom.

allerhèlige
allerheilige
O:     allerhèlige: feestdag uit de katholieke kerk. 1 november Naamdag ter
     nagedachtenis aan alle Heiligen en Martelaren die met namen niet 
     op de heiligekalender voorkomen.
     Allerheiligen  < aller heiligen dach, alreheiligen <mid.ned.> gedenkdag
     van alle heiligen.
     heiligermisse: mis op allerheiligen
V:     Meej allerhèlige koome de wènterkleere van de zôlder. Meej paose 't
     zoomergoed, weer of gin weer.

alleteraosie -  allerteraosie
ontroering
O:     altération,  <frans >verandering ten kwade, verbleking, bederf .
     van ut seef aaf: van zijn stuk zijn .
     antratie, ontrastie,  <vlaams> wijziging vasn gemoedsgesteldheid
     alteratie <mid.ned.> wijziging gemoedstoestand.
V:     Hij was himmel van't seef aaf, van pure alleteraosie.
     Van d'n alleteraosie kon'ie gin woord èùtbrenge.

alletwee
beide
O:     alletwee, allebeij. baaj.
     alletwee, alletween. <vlaams> allebei, beiden
V:     Ze was op zuuk naar die twee buukskes. Tot slot van reekening had ze
     ze alletwee.

allooj
allooi
O:     allooi: gehalte aan zuiver goud of zilver vooral van munten.
     allooj: sociale klasse.
V:     Dè volk èùt 't Wildènd is van minder allooj. Goej volk, mar lomp!

alpinoopetje
baret
O:     ook wel baschkische muts [deze zijn meestal wat groter van omvang].
     mogelijke verklaring; alpin = Alpen - alpine; uit de Alpen > een pet 
     die veel in de streek van de alpen werd gedragen. de uitgang "o"
     vermoed uit de Italiaanse Alpen.
V:     Waor is jullieje Fraans? "in't vèèrkeskot, ge kunt'um kènne aon zunne
     alpino op zunne kop".

alzelèève
altijd
O:     alzelèève: zijn gehele leven. zeker.
     aaltijj
V:     Hij mekeert aaltijj iets, dès waor, Maor z'n gemoed speult al alzelèève op!
     il heb alzelèève gedocht dè hullie in de Meulestraot wôonde.

ambachsschool
ambachtsschool
O:     Na de lagere school ging je naar het voortgezetonderwijs. Voor een
     technisch beroep kwam men op de 3 jarige ambachtschool. met de 
     invoering van de manoetwet ging de ambachtsschool; Lagere
     Technische School heten. Helaas zijn deze vormen van onderwijs 
     altijd "restonderwijs" geweest. Met de invoering van het VMBO
     [voorbereidend Middelbaar beroepsonderwijs] is het technisch onderwijs 
     de nek omgedraaid. 
     ambachtsschool voor jongens. Huishoudschool voor
     meisjes.[spinasieakademie]
V:     As ge bij de fraater op de liste baank zaat gingde naor de textielschool of
     de ambachsschool. Ge koost vur unne blauwe of gèèle overal.

ambetant  ambetaant
vervelend
O:     ambetant, embetant, vervelend, naar, onaangenaam
     ambetant <zuidned.>. 
     ambetaant: < embêter <frans>: vervelen, ergeren
V:     't Is verrekkes ambetaant dè m'n fiets gejat is.

ambras
last, hinder, drukte.
O:     maokt toch nie zonne ambras: maak niet zo'n drukte.
     embarras <frans>: verlegenheid >> verwarringe maken. faire de
     l'embarras; drukt 
     embarazar ,spaans>  >> barra <volkslatijn> : staaf, boom, balk.
     Wij kennen ambras een bredere betekenis toe. ambras: veel
     spullen/materialen
     zèèdut: ben je het.
     maokt nie zonne ambras: maokt oe èège nie zò druk.
     ambrasmaoker: druktemaker.
V:     Wè hèdde toch veul ambras bij'oe Toon. Hedde de àmol nôodig vur dè
     kerwaajke.
     Maokt toch nie zonne ambras, mèèrge zèè'dut vergeete.

ammezuur
voldoende lucht om een blaasinstrument te blazen
O:     ammezuur afgeleid van embouchure.
     embouchure <frans> >> mondstuk van een blaasinstrument.
V:     Munne ammezuur is op meej dè blaoze. Gift men irst mar un pilske!

annastraotje
straten en wegen van goirle
O:     annastraotje: verbinding tussen Bergstraat en Annaweide. De naam heeft
     niets van doen met de naam Huize Anna. De Annawaaj is als 
     naam ouder dan de villa
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anneke  sint
uitdrukking/gezegde
O:     vur un manneke naor Sint Janneke. De meskes die in't verleeje ginne
     vrijer konne opdoen maokte un bèvert naor Sint 
     Anneke 
     St. anneke; bedevaartplaats; Molenschot.
     naamdag 26 juli. Sint Anneke gift men un manneke. Sin Anneke wordt
     aanroepen ter bescherming van het gezin
     ullie > jullie
V:     Ze schiete d'r over! we motte meej ons Anne en hullie Anne naor "Sint
     Anneke vur un manneke". [Hoogendoorn Verhagen]

antieplof
naam voor fiets in de oorlog
O:     in de oorlog een fiets zonder luchtbanden. Ze konden dan ook niet
     klappenin de oorlog was aan alles een tekort. er waren geen 
     fietsbanden te krijgen. Er werden houten repen of andere materialen rond
     de wielen gemaakt.Een mogelijkheid was om van 3  of 
     meer versleten banden êen nieuwe band te maken. 
     Om twee fietsbanden aan elkaar te maken, gebruikt men een hamersteel
     waar men de bandeinde 1 als een sok binnenstebuiten op 
     doet en vervolgens het te plakken bandeinde stroopt men terug tot voor
     op de hamersteel. Vervolgens trekt men het bandeinde 1cm 
     over het teruggestroopte deel met lijm ertussen.
     Burgers= fietsmerk Burgers ENR. Opa Hoogendoorn verkocht dit merk in
     zijn kachelwinkel aan de Dorpstraat.
V:     In driekoningenlied gebruikt ; ze vonden unne ouwe antie plof.
     Mènne antieplof in d'n oorlog was unne durtrapper meej un fietspinneke.
     Ut was unne Burgers ENR.

antresiet
antraciet
O:     antresietkoole.
     antraciet is een vorm van steenkool die aan hoge druk en temperatuur
     blootgestaan heeft. Antraciet wordt gevormd bij extra compressie 
     van steenkool
     antraciet heft stabiele brandeigenschappen. weinig rook en een hoog
     rendement. Dit in tegenstelling tot eiërkolen
V:     De koolenboer sjouwde de zakke antresiet op d'rre schoft aachterom
     naor 't schop.

antwerps jaor
Uitdrukking/gezegde
O:     'n antwerps jaor: een zeer korte tijd
V:     Toen Naris bijj unnen boer z'n èège ging verhuure was dè vur un
     Antwerps jaor. Nao drie weeke viel ie thèùs wir op de klep.

aokelek
akelig
O:     aokelig
     akel znw. m. <mid.ned.>: leed, onrecht, schade 2] hekel, tegenzin.
     akelich, ackelich <mid.ned.>: akelig.
V:     As ik daor allèèn naor toe moet vèèn ik dè verèkkes aokelig. Dè Doe'k
     nie dus.

aonbetijje,   aonpetijje
zijn gang laten gaan
O:     helemaal op gaan in hetgeen waar mee men bezig is
     betiden -mid.ned. zich ergens toe zetten.
     betijden <ned> aonbetijje > aonpartijje
     pagadder < zuidned. vlaams > klein kind
V:     Laot de pègatters mar aonbetijje, ze speule gêef en 't kan gin kwaod.

aondoen
aandoen
O:     aondoen: 1] kleren aandoen
     aondoen: 2] iemand nemen zoals hij is.
     aondoen: 3] leed berokkenen
V:     Fien, wè mot ik t'aovend aondoen as ik meej jouw meej mòt?
     Ze wit ut àmol nie mir zô goed, mar ik doe d'r mar meej aon.
     De huur opzegge, dè kunde ons nie aondoen. Waor motte we toch heene

aonèèrde
met zand opvullen
O:     aonèèrde > "aanaarde": met zand opvullen, met zand aanvullen
     èèrde = zand
V:     Zèg Nilles, kunde gij de fundaosie aonèèrde?

aongaon
aangaan
O:     geen spreektaal meer in ABN
     aongaon: opzich genomen verplichting
     aengaen, ww. <mid.ned.> : gaan naar een bepaalde plaats; aanvangen,
     beginnen; iets aannemen; beginnen, ondernemen; iets 
     aanvaarden, opzich nemen.
     aon z'n ènd diene: verzorgen tot overlijden.
V:     Ik hè belooft onze Vadder aon z'n ènd te diene. As ge dè hèt toegezeej, is
     dè un hil aongaon, en't ènd zuuk!

aongeeve
kind aangeven bij het gemeentehuis
O:     aongeeve: geboorte aangeven bij burgelijke stand voor geboorteregister.
     aongeeve: bij politie aangeven voor een vermeend misdrijf
     gaff hem aen <mid.ned..: aanreiken.iets ter kennisname aanreiken.
     aengeven ,mid.ned.>: ontwerpen > 't aengeven van timmeringe. *kiliaan*
     siketariejee: loket burgelijke stand.
     meisjes worden met mannelijke persoonlijke voornaamwoorden
     aangesproken.
     pliesieberoo: politiebureau
V:     Vemèèrge hèk'um aongegeeve bij ut siketariejee, mar ik hèp wè nie goed
     gedaon Ut moes un Anna zèèn en dè'st nie geworre.
     Om meej m'n èège in ut rèène te koome, za'k munnen buurman motte
     aongeeve op't pliesieberoo.

aongereeje
vertrokken met de fiets
O:     aongereeje: reeds vertrokken
     aangereden.
V:     Ik was alvast aongereeje, zôdoende zè'k d'n irste!

aongetèùrd
aangelijnt
O:     aontèùren: een beest aan een touw vastbinden.
     tuderen, tuyderen, tuyeren, tueren ww. <mid.ned.>: vastleggen van vee.
     tuder is het Middelnederlands voor touw.
V:     In't bèùtelaand bè`ne ze un touw aon de vurpôot vaast om 't bisje aon te
     tèùren.

aonkleejing
aankleding van omgeving
O:     aonkleejing: versieringen, verfraaiing van omgeving.
V:     De aonkleejing van ut Oranjeplein sloeg nerges op. Alles wè ze konne
     verzinne hadde ze d'r opgetaase. Blômbakke; paole; unne hôop 
     ouw èèzer, meej lèèmpkes d'r onder, wè ze kunst noeme; un gat wè aaltij
     onderliep; tegels, kaaje, natuurstèèn en klinkers; 
     hoogsteverschille om oewe nek te breeke; gewone bôome, platte bôome,
     laajbôome. Mar fesoenluk d'r kunne koome was d'r miemer bij. 
     Ge mot hil Gôol omrijje.

aonklôote
zijn gang laten gaan
O:     aonklôote >> aonklôoje : in dit verband lijkt klôote door volksetymologie te
     zijn afgeleid van klôoje
     klooien <ned.: slaan kloppen.
     kloten <zuidned.>: onconventioneel taalgebruik : bedriegen. foppen, op
     een achterbakse manier
V:     As'ie wir zô èègewèès is laot ik 'm mar aonklôote. Op 'n sjuust moment
     komt 'tie toch aonzette meej de vraog oe dè dè mot.

aonrêekemedeere
aanprijzen
O:     aonrêekemedeere, aonrèkemedeere: aanbevelen
     recommander, ww. <frans>  : aanbevelen 
     recommanderen: op het hart drukken.
V:     Bij ons op't febriek han ze pèrseneel nôodig. Ik hà m'n zwaogerin
     ongerêekemedeerd, mar ze moese ze nie!

aonsteej
aanstede
O:     erf rond het huis. stede = huis
     stede, znw. <mid.ned.> ; plaats in de ruimste zin van het woord; stad; 
     griezelen: zand grond aanharken [kleine korreltjes zand maken]
     rèngele: zachte regen.
V:     De aonsteej hak  nèt aongegriezeld toen 't begon te rèngele.  
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aonuuvere    uuvere
aanmoedigen
O:     uuveren: stimuleren.
     uven ww. <mid.ned.> : bijvorm van oefen
     oefenen <mid.ned.> uefenen, ufenen, >> oefenen, uitoefenen, 
     godsdienstige aandacht wijden aan iets, zijne krachten gebruiken.
     met betrekking tot godsdienstige aandacht: >> oefening van berouw,
     gebedsoefening.
V:     Zeg Trees; "ik zô dè meej dieje vrijer van jullie Gon, zeeker nie
     aonuuvere!
     Gij gaot nôot meej, meej oe kender, dè uuvert  nie echt aon.

aonzette
aankomen
O:     aon koome zette: aankomen
V:     Aanderhalf uur laoter kwaam'ie aonzette, en vroeg hêel onnêûzel; Zèè'k
     te laot?

aop
uitdrukking/gezegde
O:     Ge hoeft unne ouwen aop nie te leere daanse!; door de jaren oud en wijs
     geworden.
     ge hoeft unnen ouwen aopnie te leere hoe dettie bakkese mot trekke.
     Bijnaam van Sjef Dun d'n Aop. hij had een aap als huisgenoot.
     Ge mot unne aop nie nie leere klimme: Je maakt mijn niets meer wijs.
     ~Hans van Hassel~
V:     Zà'k jouw dè's vurdoen Sjef! Nèè, ge hoeft unne ouwe aop nie te leere
     daanse!

aop  /  zolder
uitdrukking/gezegde
O:     d'r zit unne aop op zolder: daar is iets meer aan de hand.
V:     Dè hèùs krèège ze nie verkocht. Ik denk detter unne aop op zolder zit.

aopezuur
uitdrukking/gezegde
O:     aopezuur = klapzout.
V:     Ik wèrk me 't apezuur en dan krèèg ik m'n èège nog nie ingehaolt.
     ik werk me 't klapzout en dan krèèg ik 't nog nie rond.

aorde
aarden
O:     aorde: aarden 
     aord hebbe.
     aerden, zw.ww. <mid.ned.>; aarden, geaard zijn, aard hebben, 
V:     Ik zèè naa un jaor in dè kosthèùs, mar ik kan niet aorde.
     As't unne hôop tuumult is hè'k er ginnen aord.

aorig
aardig, eigenaardig
O:     1) aorig; aardig
     2) aorig; eigenaardig
     un aorig gevuul; een niet te omschrijven gevoel
     aerddich, bnw. <mid.ned,> : kêûrig, schoon, mooi,; kunstig
     eigenaartige. <WNT 1773> : bijzonder. > Leenvertaling uit duits:
     eigenartig : bijzonder
V:     Ik vèèn dè kèènd mar un aorig menneke. Ik weet nie wèk d'r aon hep.
     Dè kèènd is un aorig baoske, dè laacht aaltij.
     Meneer dokter ik hep zon aorig gevuul in munne bèùk.

aossem
adem
O:     aossem
     adem, adaem, adom, znw. <mid.ned.> : adem
     ademgat <mid.ned>; keelsgat
     *kiliaan* : aessem / aessemen
V:     Vur dètie zunne liste aosem uitblaosde roggelde'nie wè, en fraozelde wè
     onverstaonbaors.

aovendschoft
avonddeel.
O:     Schoft, 
     schof -mid.ned.- znw; het vierde deel van een werkdag.
     Rigelatêûrklok: onder invloed van warm en koud werd de slinger niet
     langer of korter de slinger regelde dit zelf. dit had tot gevolg dat de 
     klok beter op tijd liep.
V:     Op un aovendschòft kwaam-ie de rîgelatêûr reparere.   
     Dè doe'k wel-us op un aovendschoft.
     Dè's hier un schoft vandaon.

appelesien  appelsien
sinasappel
O:     in sinterklaasliedje appeltjes van oranje
     er is ook een merk sinasappelsap; "appelsientje"
     grut= oma
     metêen; zodadelijk. In ABN betekent het direct.maar wij zegge ook "dè
     doe'k derekt". Dan bedoelen wij; dadelijk
     appel sina  <vroegnieuwnederlands> genoemt naar het land van
     herkomst: China, in oude vorm Sina.
     appel sina > appelen Chinaas > chinaasappel >       appelsienen; door
     woordmetathese is sinasappel ontstaan
     op 5 december werd een zilveren muntstuk in appel of sinasappel
     gedaan als cadeau
V:     Wie gaot'r tèè`mekaar de appèlesiene pèrse vur de Grut?
     Van de de Moen krèèk ieder jaor meej Sinterklaos unne appelsien meej
     unne feftiger d'r in. 
     gooit de appelsienschel nie in de koolekit!

appelflauwte
flauw vallen
O:     appelflauwte   > flauw vallen.
     oe èège appelig vuule: licht in het hoofd voelen
     apoplexie <frans> : beroerte
     appel-floute   citaat 1608: "alle appelen zijn goet den genen die haest in
     onmacht vallen oft flaeuw van herten zijn" Hier wordt 
     gesugreerd dat het eten van appels de flauwte zou voorkomen
V:     Vruuger moese we nuchter naor de kerk. Dè viel nie aaltij mee, êene keer
     kree'k de appelflauwte en ging van mun èège.

apperensie
aanstalte maken
O:     appareiller -frans-  zich gereed maken voor de afvaart, uitvaren  Uit de
     scheepvaart.
     apparence <frans>: schijn
     apperentie,  apprense, <vlaams> : aanstalte;   daar is geen apprense
     van: daar is niet de minste kans toe
V:     'K zal'is appèrensie maoke, 't lopt teege slichtendonker aon, aanders
     koom ik nog te laot!

appert
ten stelligste 
O:     appèrt: zeer zeker, ten stelligste.
     apert > apeert. bvn. <mid.ned.>: flink, kloek, onbeschaamd
V:     Wè zij daor van mèn vertelt, is appert nie waor. Dè's àmaol gelooge!

appetjoek
zot, gek
O:     gij zèèt unne grôote appetjoek.herkomst niet bekend, navragen of dit
     woord mogelijk met indië-gangers is mee gekomen
     bàseroen > bàzeroen > boezeroen.
V:     Kèk daor diejen appetjoek, 't rèègent dè't zèkt, fietstíe daor in z'n
     bàseroen!

apselusie
absolutie
O:     vergeving van de zonden na de biecht. 
     absolveren = kwijtschelden
     absolucie, <mid.ned.> : vergeving van zonden Ontleend aan Latijn
     absolutio; vrijspraak. absolvee:losmaken, bevrijden.
V:     Ik ging aaltij bij de Kappesiene op Körvel biechte, daor kenne ze oe nie,
     as apsèlusie kreegde daor drie Weesgegroetjes en één Onze 
     Vader, en dan waarder vanaaf. As ge hier in Gôol gaot biechte, kekt oe
     de pestoor oe daor laoter opaon, en ge kunt beeter allèèn 
     zwèège as meej z'n tweeje!

armborst
voetboog
O:     aremborst - erenborst, znw. <mid.ned.> :   grote boog die met windas
     werd gespannen
     In Tilburg schiet Sint Joris tot de dag van vandaag nog steeds koning met
     de voetboog.
V:     Bij ons, bij Sint Juris, hemme tot de dertiger jaore meej de voetboog
     kòning geschoote. 
     Menne opa, Jan Hôogendôorn hat d'r eene. Hij heetum verkocht aon
     Telbörg.

as
uitdrukking/gezegde
O:     als iemand veel het woord "as"  (as dees, as dè, as zus, as zò)[als]
     gebruikt, zegt men; 
     As d'n hemel naor beneeje valt zen alle bôonstaoke gebrooke.
     As d'n hemel naor beneeje valt hebbe alle musse un blauw krôontje.
V:     As'k ut zòo doe,dan weet ik ut nie. Maar as'k't aanders aonvat! "As, as
     den hemel naor beneeje valt zen alle bôonstaoke gebrooke"!

askrèùske
askruis
O:     Aswoensdag, de woensdag na vastenavond een kerkelijke feestdag.
     s'morgens ging men naar de kerk voor het halen van een askruis
     Tijdens het aanbrengen van het askruisje sprak de priester de volgende
     woorden
     "Bedenk o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren"
     Het kwam voor dat men thuis met een kurk in het vuur gehouden zelf een
     askruis op het voorhoofd plaaste. Dit om niet op te vallen in 
     de omgeving.
     Het as werd verkregen voor palmtakken te verbranden. 
     palmtakken:  bukses
V:     De Pestoor hà meej zunnen dèùm gewoon un vèùl vlek op munnen kop
     gezet. Thèùs hè'k ut gefatsoeneerd meen unnen kurk en un 
     kerske.

àskröske
askruis
O:     op aswoensdag, de woensdag na vastenavond,ging men 's morgens
     naar de "vruugmis vur un askruiske". De pastoor zette met as 
     gemaakt van verbrande palm [buksus] een kruis op het voorhoofd en
     sprak de woorden: "gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof 
     zult gij wederkeren" .De uitspraak is nooit op waarheid getoetst!
     asscewonsdach, asscedach, asschenwoensdach, <mid.ned.> :
     aswoensdag
V:     As ge meej Paose oe kröske nog op oewe kop hàd staon, krèède van de
     pestoor un noew pak!
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assiestraof
architraaf
O:     assiestraof; lijsten rond ramen en dêûren. 
     architrave <frans> architraaf [bouwkundig]:  lijst  >> scheepsbouw:
     patrijsbalk, dekbalk
     luftke   luft, znw. <mid.ned.> : lucht
     neut: onderzijde van architraaf welke overgaat in de plint.
V:     Op de neute onder de assiestraofe zit gin lufke vèèrf, ze zen hartstikke
     kaol!

astraant - straant
brutaal, vrijpostig
O:     astraant >> astraantig
     un straant kèènd- astraant wèèf
     astreignant, bnw. <frans> :  dwingend
     assurant>> astrueren, anstrueren, ww. <mid.ned.] ; lastig vallen, kwellen,
     bezwaren.
V:     Die van  hierneffe is un verrekt straant meens, ze laot durre'n hond alle
     geduurige hier vur de vurstedêûr schèète.

aver
nakomeling
O:     van haover tot gort: afgeleidt van; aver te aver.
     van aver te aver [tavere, tavre]  van ouder tot ouder
     iemand kennen van avere tot aver; van ouder tot ouder. Door
     volksetymologie  is dit geworden; van haver tot gort
     aver,  <mid.ned.> ; nakomeling
V:     Ik ken die femielie van haover tot gort. D'r is d'r ginne êene meej zonne
     aorige tuk as hij.

azèènpisser
chagrijnig persoon
O:     azèènpisser znw. m.. samengesteld woord
V:     Onze Frie is unnen azèènpisser geworre sins dè z'n vrouw dôod is
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baaj
beiden
O:     de knor van de kachel. de ijzeren ommanteling rond de vuurkorf
     Let op hier spreekt men niet van handen maar het enkelvoud "hand"
     In het middelnederlands konden woorden als voet, hand, oor, been, enz
     zowel enkelvoudig als meervoudig zijn. Men spreekt van een 
     uitgangloos meervoud. 
     In ABN is dit verschijnsel gebleven. Een aantal uitdrukkingen; mensen op
     de been brengen, onder de voet lopen, oor te luister 
     leggen, groot van hart en hand.
V:     Baaj d'r haand hà ze verbraand aon de knor van de kachel.

baajerok
dameskleding, rok
O:     soort stof waar een rok van is gemaakt zware textiel 
     bay, <mid. ned.>: roodbruim 
     in Tilburg  zaten weverijen die de stof frabiceerden. voor werkkleding
     baaje is een verwijzing naar de klêûr van de stof.
     kleume; klompen
V:     As ons grutmoeder de rôome ging èùtvente meej de hondekèèr, hà ze
     unne baajerok aon tot op d'r kleume.

baas / knecht
uitdrukking/gezegde
O:     Beter kleine baas dan grote knecht: voor het aanprijzen van de
     zelfstandige ondernemer.
     Anderom wordt het gezegde ook gebruikt, om aan te geven dat men niets
     geeft om de zorgen van zelfstandig ondernemerschap: Beter 
     grôote knèècht dan kleinen baos!
V:     Ik kan m'n èège wèèrk bepaole. Hè'k gin zin dan doe'k niks. Beter kleinen
     baos as grôote knèècht!

bakhèùs
bakhuis
O:     Bij de boeren stond een los bakhuis. Hierin was een oven gemetseld die
     "meej musterd" werd gestookt. Voorin stond de trog voor het 
     kneden van het brood. 
     de Pig: Ad Pigmans winkel met installatiebedrijf aan de Tilburgseweg.
     Had de zaak overgenomen van Jo Louwer.
     bachuus, znw. <mid.ned.> : bakhuis, bakkerij.
V:     Toen ik vruuger bij de boere kwaam, in de tèèd dè'k bij de Pig werkte,
     hadde ze bij van Roessel,  Drik Vermeer, Door Brock, en bij 
     Jaonus de Brouwer un Bakhèùs.

bakke
uitdrukking/gezegde
O:     zij is meej 't bakke èùt de pan gespronge!  
     ~Toon Hoogendoorn~ 
V:     Dè meens is staopel zot, ge wordt d'r hardstikke gek van. Ze is meej 't
     bakke èùt de pan gespronge!

bakkeleije
zeuren
O:     bakkeleien ww. <maleis> barkalahi, bakalahi: plukharen, vechten
     bakeren. < mid.ned.>:   klein kind verzorgen?
V:     Hij bleef mar bakkeleije, tot dè'k kwaod wèèr. Toen sloeg'kum op z'n
     bakkes. Hij haolde verdomme ut bloed onder m'n naogels 
     vandaon.

bakkes
uitdrukking/gezegde
O:     bakkes: 1) mond; Houwt oe bakkes. 2) gezicht; ik viel hil m'n bakkes
     oope.
     backe, < mid.ned. > : kinnebak, wang
     bakkesvol: snoepgoed, grote brokken
     mombakkes: masker
     grôot bakkes: grote mond, brutaal.
V:     Zet toch nie zo'n grôot bakkes op, ik heb òk un moeder gehad.
     Ik sloeg'um op z'n bakkes, toen ie men te nao kwaam.
     Hè't toch nie zôn grôot bakkes, en houwt oe gemak.

bakkes  -  hout
Uitdrukking/gezegde
O:     un houtere bakkes hebbe: ook iets lusten
V:     Toen onzen Toon de spèkpan gelèèk naor zèène kaant schôof vroeg
     onze vadder; "hebbe wij een houtere bakkes"?

bakkesvol
snoepgoed
O:     grote brokken snoep: droptoffee.    1,5x1,5cm
     belga= kauwgom 2,5 cent
V:     'Sondags mochte we vur vèèf cent bij Meurs of Thijsje Staps op de
     Tilbörgseweg, achterom,  gaon kôope.Ze hà'n; zuuthout, 
     kattespouwsel, joodevet, stroopsoldaotjes, leksteele, bakkesvol, sjep vur
     sjepwaoter, dèùmdrop, en belga's.

bakse padje
pad in goirle
O:     bakse padje: een pad tussen café de Linde en d'n ôliemeule richting de
     Wilt. De hoogstraat had toen nog geen aansluiting naar de 
     Dorpstraat. De Hoogstraat liep van Thomas van diessenstraat naar de
     Bergen. Bergstraat

ballefrutter
geuzenaam goirlenaar
O:     geuzenaam voor Goirlenar [ unne Gôolse ] 
     In Goirle was een kaatsballenindustrie. Vooral in de winter werden
     kaatsballen gemaakt.3 lapjes kalfsleer gevuld met paardehaar. Dit 
     was thuiswerk.
     ballenfrutten= kaatsballen maken 
     kaajschèèters: bewoners Riel
     herindeling van gemeenten. Riel werd Goirle bedeeld.
V:     Ballefrutters en krèùkezèèkers, dè akkerdeert nie! Teegeswòrig motte we
     ut doen meej de kaajeschèèters.

balleteere
stemmen over mensen
O:     balleteere: balloteren
     ballotter < oudfrans> de kogel terugsturen, in stemming brengen. Ballota;
     verkleinvorm van balla > bal
     Vroeger werd er gestemd met balletjes. De mensen konden niet lezen of
     schrijven. 
     Schriftelijke stemmingen waren niet mogelijk en/of gebruikelijk.
V:     Bij ons bij de Guld hiet ballateere; "èrte en bôone". Wò'dum erbij hebbe
     dan gifde un bôon, wil'dum nie d'r bij dan gifde un èrt. Dan 
     heetie z'n erte èùt.

ballieklèùver
niksnut
O:     ballieklèùver
     leuningbijter 
     balies = leuning
     Jos Hamers gebruikte het woord ballieklèùver met enige regelmaat.
     baliekluiver znw. m. <WNT>: leegloper, niksnut
V:     Die heej van ze'lèève nog nie gewerkt. De's unne echte ballieklèùver.Hij
     frèt z'n lèève lang al èùt de grôote rèùf.

baloorig
luidruchtig
O:     baloorig: luidruchtig, rumoerig.
     balhorich <mid.ned.> hardhorend, doof, het horen moe. Verdooft niet
     willen luisteren, weerspannig
     baloorde, <vlaams> verdooft door lawaai, gek van de herrie, 
V:     Ik dèènk dèwe kwaoj weer krèège. De kender zèn zò baloorig.

bammekes meej kuus
boterham belegt met ham
O:     bammekes meej kuus: bròtram meej vlêes   : kindertaal  
V:     Kiske, ge krèègt êen bammeke meej kuus, die frète op, en dan krèègde
     d'r nog êene meej kwattastroojsel.

banjere
bepaalde manier van lopen
O:     banjere: niets ontziend lopen
     banjere: mogelijk afgeleid van:~bannière, znw. <frans> vaandel,
     standaard >> blind het staandaard volgend~
V:     Hij banjert meej z'n vèùl pôote dwars dur de goej kaomer.

bankegeld
geld voor de kerkbank
O:     bankegeld: Geld wat men op de kop van de bank moest leggen voor het
     gebruik maken van de bank.
     tijdens de offerande ging men met de schaal rond. Dit was een zak aan
     een lange stok. Men kon niet zien hoeveel iemand gaf.
V:     Dè bankegeld had de pestoor goed bekeeke. Iedereen zaag wègge op de
     baank lit. Dus vur't ôog van 't kerkvolk moeste wel betaole 
     wè dètter vur stond. Meej de schaol was dè aanders. Daorom vond de
     pestoor nog al'us unne knêûp in d'n offerzak.

baokster
uitdrukking/gezegde
O:     dè nukt de baokster nie: het doet er niet toe hoe het doel gehaald wordt.
     bademoeder, <mid.ned.> : baker.
     baker: vrouw die pas geboren kind en moeder verzorgd.
     bakermat: grote lage mand waarin pasgeboren kind werd gelegd.
V:     As gij dè zô doet krèède dè volges mèèn nie vur mekaar! Ik doeget op
     mè`n menier, en dan koomet goed, want dè nukt de baokster 
     nie, as't kèènd mar gezond is.

baomis, baomes
naamdag van st.bavo   sint baafsmis 
O:     feestdag van St. Bavo 1 oktober ook wel St Baef. 
     bamesse < 1 october 1267> te sinte Bamesse, Brugge
     Bamisse. <mid.ned.>  baemmisse was een betaaldag voor opbrensten
     van cijnsen, jaarrekeningen en pachten.
     omschrijving voor slecht winderig koud weer. Het lijkt erop dat het op 1
     oktober altijd slecht weer was.
V:     T'is bèùte baomes. 't waait en't rèègend, ge waait èùt oe'e jas.  D'r komt
     gin fesoenluk meens bèùte. ge stuurt d'r nog ginne hond dêûr!

baon
baan - weg
O:     een "baon" is meer als een straat of weg. Het is altijd een verbindingsweg
     tussen belangrijke of minder belangrijke dorpen en-of steden.
     bane, baen <mid.ned.> gelijk of effen terrein
V:     We boere nog op zeej Arjaon en ze vertrokke over de baon nòr Turnhout.
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barrevoets
met blote voeten
O:     zonder schoeisel
     baervoet, barvoet, bijw. < mid.ned.> met blote voeten
     baer, baarlijk: bloot
V:     Hij schiet barrevoets in z'n klompe. 
     Ze ware zò erm dè de kender barrevoets naor school wiere gestuurd.

bàzeroen - boezeroen
overhemd
O:     bourgeron, bougeron  <frans> :  kiel
     bourgeron, <picardisch>: kiel
     bougeron: soort textiel
V:     Mun bàzeroen dè paast nie, 't lubbert.
     Dè bàzeroen is nog un goej verschôontje.
     Mun sondagse bàzeroen hè'k vergabbelêûrt meej de waaspaole
     schildere.

bebbel
mond
O:     bebbel > klep, <zuidned.> mond in relatie met praten.
     bebbel, <vlaams>: waffel, klep, bùbbel.
     bebbelen: kletsen.
V:     Op schôol is't niks, ze kan durre bebbel nie houwe.
     Houwt toch oe klep, d'r komt gin zinnig wôord èùt.

beboere
bewerken
O:     beboere: stuk land bewerken, gewassen telen.
     beboeren: <zuidned>: land exploiteren als boer
V:     Aachter de aonsteej beboert onzen Tiest un stukske kaoje grond.

bed  -  strooj
uitdrukking/gezegde
O:     van het bed op het strooj:  van de regen in de drup
V:     Meej dieje raod van hum zè'k goed gewist. Ik belaande van ut bed op ut
     strooj.

beddepan
stoof aan lange steel
O:     in de beddenpan werden de hete kolen en assen, uit de kachel of "d'n
     haert" gedaan als men naar bed ging. Met de pan streken ze 
     door het bed om het voor te verwarmen
     lollepot > voetstoof. hierin werden hete assen gedaan en werden de
     voeten opgezet.
     lollen, ww. <mid.ned.> : prevelen; slapen, dommelen.
V:     De beddepan bij ons thèùs kwaam uit Riel van Kees  Ârts, de steel
     kwaam van grutvadder Hôogendôore èùt de Dörpstraot.Die laag bij 
     Drikoom op 't schoor.
     Ons grutmoeder hà d'r fikke verbraand meej de heete aase in de
     beddepan doen.

beddeplaank
bank in bedstee
O:     beddeplaank: bank in de bedstee boven het voeteinde.
     aon d'n theepot: borstvoeding
V:     Op de beddeplaank wèèr ut pasgeboore kientje in un ben opgezet. As't
     aon "de theepot" moes hoefde ze de bedstee nog nie èùt te 
     koome.

bedêeling
nalatenschap verdelen
O:     bedêeling: erfenis
     bedelen, bedeelen, brdeilen. ww. <mid.ned.> : bedelen,toedelen; delen,
     indelen; verdelen van goederen; onderlinge schewiding maken;
     bedelen,     ww. <mid.ned.> : bidden,; bedelen.
V:     Èùt de bedêeling van ons taant'Anneke hè'k un schoendôos bidprentjes
     overgehouwe. Dè was ut êenige, ut was nie veul soeps!

bedèùrve
bedorven
O:     bedèùrve
     bederven, ww. zw/st. <mid.ned.>: in het verderf storten: ombrengen
     ruïneren. 20 plunderen. Schade lijden aan het lichaam. 
     opnbruikbaar worden.
V:     Ge hèt hil m'n werk bedèùrve. Daor kan ik naa niks mir meej.
     Meej onweer kan de soep omslaon. Dan is'ie bedèùrve.

bedieningskiesje,   bedieningsstel.
atributen voor bedienen voor overlijden
O:     Als iemand stervende was ontving hij of zij het sacrament van de
     stervende. Dit werd door de pastoor of andere geestelijke toegediend. 
     dit heette; bedienen.
     het "bedienkiesje" bevatte: een kruisbeeld, 2 kandelaars met
     waskaarsen, palmtakje, een flesje wijwater  een wit onderkleedje met 
     daarop een kelk met hostie, korenaren of druivenranken geborduurd
     de taantes: dames Stads
     umkes: gebroeders Hoogendoorn. Drikôom, Tinusôom.
     bedienelijc, bnw. <mid.ned.> : dienstbaar,  tot het verrichten van
     bepaalde diensten verplicht.
V:     In 't bedieningskiesje van ons taantes zaat unne kruusiefiks, twee
     kandelèèrs èn twee waskèèrse, un palmtèkske, tweej glaoze 
     schaoltjes èn un flèske vur ut wijjwaoter. Ik dèènk dè't kiesje dur de
     umkes was getimmerd, die maokte per slot van rekening òk 
     dôodskieste. De umkes hèbbe òk ut wèbke germaokt wè in't muzeem
     stao.

bedissele
regelen, bekokstoven
O:     bedissele, regelen, koetere.
     dissele: etymologie voor deze toepassing woord niet bekend.
     {disen. zw.ww. <mid.ned.>: vlas opbinden 2) inpalmen
     dissel: regelaarster. Wordt alleen de vrouwlijke vorm gebruikt
     vur desse kan gaon zitte: als de avond is gevalle.
V:     Ik weet nie wè die tweej bedissele, mar sekuur is't nie.
     Die heej nog hil wè te bedissele vur dèsse kan gaon zitte.

bedoening
gedoe
O:     bedoening: afleiding van het grondwoord doen
     bedoening: <zuidned.> gedoe, drukte
     bedoen: jezelf te goed doen
V:     As zijj op rèès mot is dè zôn bedoening, dan zèèk'er weg van.
     de plôoje èùt munnen bèùk frèète, daor bedoe ik m'n èège aon.

bedsteej
slaapplaats
O:     Een bedstee is een ingebouwde slaapplaats,  in een soort van kast. Het
     was een zeer kleine ruimte [tegen de kou in de winter]
     Een vaste bedsteej als onderdeel van het huis heette alfoof. In kleine
     arbeidershuisjes werd een alkoof gemaakt met daaronder een 
     kelder. [meestal een gemetseld gewelf.]
     bedstee = > steede <mid.ned> huis
     Jaon Verhoeve had un fiets meej naoltjeslagers. Daormeej mende'íe
     harder te kunnen fietsen às un aander.Het huis van Jaon was van 
     van Enschot en  het was geheel ingebouwd in de fabriek.
     bedstede, bed stat, bedstat, <mid.ned.> : bedstede
     bedstede, gevormt uit bed en stede.   Stede > stad > plaats.
V:     Bij Jaon Verhoeve op de Kètsheuvel hèbbe we de bèdsteej gesloopt èn
     naor 't Smiske gebrocht. In ut achterhèùs kwaam hullieje Harrie 
     woone.

bêen breeke
Uitdrukking/gezegde
O:     de bêen breeke: gevaar, niet veilig
     als het over lichamaansdelen gaat wordt dat altijd in het enkelvoud
     gebruikt.
V:     Bij ons Net kunde nie binne koome, ge brikt de bêen over de troep.

beenhouwer
slager
O:     bij ons op d'n hoek zaat unne bêenhouwer.
     In Goirle werd meer gesproken van "d'n slagter"
     Sôoj = Frans.
V:     Wij han thèùs twee slagters. Sôoj van Oirschot èùt ut vèèrkestraotje, en
     Cees Saantevoets èùt de Berg. De Vrouw van Cees [Mien 
     Vermeer] kwaam irst opneeme en nao un uur kwaam ze trug om 't benge.
     As ze bij Jan de Kas ter bèèvert ginge bestèlde ze bij de slachter unne
     pèèrdehaom worst!

bèèvert
bedevaart
O:     Men trok naar genadenoorden in de buurt. Naast stichtende aktiviteiten
     was het voor veel mensen een gezellg jaarlijks terugkerend 
     reisje.
     Maria-oorden zijn erg in trek voor bedevaarten. 
     In de omgeving: Scherpenheuvel, Kevelaar, Meerselsedreef, Hasseltse
     kapel, Heilige eik in Oirschot, Den Bosch. St. Cornilles Esbeek, 
     St. Anneke Molenschot,
     bede uart, bedeuard  [1240] : pelgrimstocht.
     bedevart, beêvaart, znw. <mid.ned.> : bedevaart; pelgrimstocht. In alle
     andere talen ligt de nadruk op de persoon: pilgrimage, <engels>; 
     pèlerinage <frans>: pelgrimstocht.
     unne pellerien: lange warme jas. Pelgrims deden een dergelijke jas aan.
V:     Ons Aánt gao meej un biezondere intensie t'r bèèvert naor
     Schèrpenheuvel. Ze wil zò gèère un kiendje. Naa gao ze un kèèrs 
     aonsteeke van tweej pond. "Ik dèènk dèse beeter wè aanders kan doen"
     zeej d,n buurman veul betêekenend.

bèf
meisjeskleding
O:     kraagje met een lijfje voor onder een trui
     voor heren had men ook een bef. alleen een soort kraag van een
     overhemd.
     beffe, <mid.ned.> : muts; halskraag.
     ontleent aan Oudfrans; biffe: gespreepte stof
     bafta, < Arabisch> : soort katoen
V:     Köster van Iersel had òk unne bèf, mar die zaag zò gèèl as sefraon, en
     de strik dietie aon hàj was un versleete plèkding aon un 
     illustiekske.

begaffele
bekokstoven.    regelen voor iemand anders
O:     begaffele: 
     begaven, <mid.ned.> gaven schenken, begiftigen
V:     Wie heej dè vur mèn begaffeld, dè'k mèrge mot gaon helpe, ik hà merge
     taatemiddag hil aander planne.
     Die twee zèn wè aon ut begaffele, houwt ze in de smieze.
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begaoje
begaaien
O:     in het nederlands: begaaien> bevuilen smerig maken.
     in het dialect heeft begaojen een bredere betekenis nl; te  bont maken
     begaden, begayen ww. < mid.ned.>; het gelijk bij elkaar brengen;
     ordenen; klaarmaken;  bewerken; vindt zijn oorsprong in het 
     Oudfrans.
V:     Wè hedde't giestere toch begaojt. ge waart om elf uur nog nie thèùs.En
     toen ge thèùs kwaamt, maokte zòveul lewèèt dè't hille 
     hèùshouwe wakker was!

begèènkenis
begankenis
O:     begèènkenis: een hele bedoening
     begankenis: <zuid ned.> processie, bedevaart. bèèvert. 
     oneigelijk; een hele begankenis = drukte rumoer.
     begangenisse, gancnisse, begankenisse, znw. <mid.ned.> druk,
     bekommering; processie, uitvaart
     bedevart, beevaart, bedevaert, bevaert, znw. <mid.ned.> bedevaart.
V:     'T is un hil begèènkenis as ons moeder sondags de liste mis wil haole.
     Op zondagmèèrge heej ze nog alles te bedissele.

begèrig
hebberig begerig
O:     begèrig > begeerig
     gere, geer, ger, znw.  <mid.ned.> begeerte, verlangen; vleeschelijke lust;
     sinen.
     snaaje: strietse, onopvallend weghalen
V:     Stop'us meej dè snaaje, en doe nie zò begèrig. Alleman krèègt z'n deel.

begôs
begon
O:     ik begs: eerste persoon enkelvoud verledentijd
     ik begin                 -        ik begôs                             [begon]
     gij begint               -        gij begôst                           [begont]
     hij begint               -        hij begôs                            [begon]
     wij beginnen         -        wij begôsse                        [begonnen]
     jullie begonnen     -        gullie begôst (begosse)       [begonnen
                                           hullie begôsse                    [begonnen]
V:     Ik begos d'r aon te twèfele.
     Gullie begost te vruug, en dörm moese hullie laoter gaon.

begot
toevoeging om uitspraak kracht bij te zetten.
O:     begot nie: echt niet
     begot= bij God
V:     't is heel onnêûzel, mar ik wies'ut bègot nie, degge verleeje week
     verjaorde!

behemd
voorzichzelf
O:     Geheim
     behemd; bedekt, behemeld < mid.ned.> verbergen - omheinen- 
     behemd gehouwe ~Jo Verhoeven van Gool~
     hemde, hemede, heemde, himmede hemet, heemt <mid.ned.> hemd >>
     hemdekijn: hemdje, zakje
V:     Desse dur d"n oojevaor was gepikt heej ze goed behemd weete te
     houwe.

behept
hebben
O:     behept: iets graag willen bezitten; er mee aongemaokt.
     behepet, beheept, bnw. <mid.ned.> : geraakt, getroffen door een ziekte,
     er meej behept.
V:     Die kan niemer lôope, z'n bêen is d'r aaf. Daor isíe meej behept.
     Op de sierraode van ons moeder èùt de bedêeling is ze behept.

behibbere
opknappen
O:     behibberen: na een ziekte weer opknappen. frans leenwoord
     hibernant < frans> een winterslaap houdend.  >> behibberen: figuurlijk; uit
     een winterslaap ontwaken.
V:     Hij heej d'r veul meej geleeje, mar naa is ie on't behibbere.

behoefte
behoeftens
O:     behoefte. noodzakelijkheden, behoeftens
     behoefte, behoufte, znw. <mid.ned.> : nooddruft, wat men nodig heeft
     simpel in de betekenis van eenvoudig.
V:     Dè's unne simpele meens meej wèènig behoeftes.

bekaans
bijna
O:     bekaans > bekaant
     bina, binaer, binaest, bicans, bicants  bw. <mid.ned.> : nagenoeg, haast
V:     Ik waar bèkaans verongelukt toen ik dur ut golfplaotedak zakte.
     Ik waar d'r bèkaans toen ik meej m'n transportfiets en kanne rôome in de
     slôot reej.

bekaanst
bijna
O:     bekaanst > bekaant
     bicans, bicants, bicant becant, bijwoord. <mid.ned.> : bijna
     bekans[t], bekant <vlaams> : bijkans 
     van munnen graod valle >> van m'n stökske valle.
     bekanst-niks : bikini <brussels>
V:     Ik val bekaanst van munnen graod van d'n honger, ik mòt irst we frèète.

bekèks
bekijks
O:     bekèks
     ttrabant: oosteuropeesche auto geheel van kunststof. poyester.
V:     Toen ik daor meej munne trabant kwaam aonzette ha'k veul bekèks. 

bekker
bakker
O:     Kees van Nortjes was onze bekker. Kees Spapens was getrouwd met;
     Anna Maos.
     backen, baken. ww. <mid.ned.> : bakken, braden, 
V:     Onze vader vroeg altijd met een ondertoon; " Wie wil er on ut sneejke van
     Anne Maos ruuke"! hij wees dan veelbetekend naar een 
     snee schêûrmik in de brôodschaol op taofel!
     Bij ons thèùs gunde ze twee bekkers de klandiesie.

bèkker
bakker
O:     d'n bèkker.
     backen, baken <mid.ned.>: bakken,  braden
V:     Bèkkerke de Jong was tot in Tilbörg bekènt om zunne speclaosie.

bekoome
bekomen 
O:      become. < mid. ned.> 
     stobber - stubber = stof.
     stubbe, stub, stobbe, znw. <mid.ned.> : stof
V:     As ge hil die pan spek op'it, zal oe dè slecht bekoome, mar ge zult gin
     stobber mir afgaon.

bekske koffie
kop koffie
O:     ook;  bekske leut
V:     Doe vur men mar un bekske leut, meej gin sèùker, en veul rôome.

belaajtaofele   belaojtaofele
oplichten
O:     {in de taoffellaaj wier d'n buut bewaord. kwam je aan de tafellade dan
     kwam je aan het geld}
     .belaajtaofele = oplichten 
     belaten <mid.ned> iemand in een toestand laten, zowel een aagename
     als een onaangenamen?
V:     As ge meej kaort motte de zaok nie belaajtaofele.

bèlòchte        licht
uitdrukking/gezegde
O:     bèlòchte > bijlichten.
     lochen  znw.< mid. ned.> vlam
V:     zak's bèlòchte, ge ziet zòo ginne flikker. 
     Ik zal d'r us m'n lòcht over laote schèène.

beloorig
opstandig
O:     lore <mid. ned.> lêûre, luere, loor, znw.:  dêûgniet, schelm .
     balourd <frans> : botterik lummel.
V:     Wè zèède  toch belôorig, vervilde oe èège?

bels
bijnaam
O:     d'n bels bijnaam, dikwijls van vluchtelingen uit de 1e wereldoorlog.
     [mobilisatie Nederland]
     Fons Bels = Fons Schellekens ofwel Fons Schel
     Cees Brock= uitbater van Hof van Holland aan de Tilburgseweg
     bels lijntje: een treinverbinding tussen tilburg en Turnhout. Dit lijntje had
     een aftakking naar goirle [achter de finaansie]. In de 
     fabriekstraat stond het station. Tegenover de gashouwers van 't
     gasfebriek
V:     Fons Bels was vruuger knècht bij de Guld van Cees Brock. [gilde St.
     Joris]
     Meej de kermis gaon we naor Mieke Pap in Bels. We neeme dan aaltij
     belse sjeklaade meej vur de vrouw.

belust
ergens op uit zijn.  
O:     belust: trek in iets lekkers. geen weerstand kunnen bieden aan eten.
     belustigen <mid.ned.> zw ww: vermaken, amuseren.
V:     Toen ons Mien in verwochting was, moes ik naor de Hasselse kepèl,
     kenêelbrokke gaon haole. Daor wasse op belust

beminde gelôovige
uitdrukking/gezegde
O:     In de H.Mis wordt om gebed gevraagd voor de overledenen. Vroeger
     placht de pastoor de aandacht te vragen voor de overledenen uit 
     het zielenboek. 
     Klaoske van Gils deed dat op zijn manier.
     in het zielenboek werden de overledenen van concregatie of
     broederschap genoteerd
V:     "Lèùstert beminde gelôovige naor ut zieleboek" Ik hep oe iets te
     vertelle.zeej Klaoske van Gils. 

berbier
barbier
O:     berbier, znw. <mid. ned.> : kapper,; chirurgijn.
     barbier, <oudfrans> : baardscheerder.
     barbarius <latijn>          barba: baard
     taatemiddag= na de middag
V:     Mèrge taate middag he'k gin tèèd. dan mot ik naor de'n berbier.
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bèrzie,      berzie
hoeveelheid
O:     berzie,  bargie, barse, <mid.ned>  ; een hoop, wanorde, rommel
     gruuntejèn: groenteboer in Goirle. v.d.Pol uit de Koudepad.
     koppe <mid.ned.> : schaal, beker
     kranten werden niet zondermeer weggegooid. als inpakpapier had het
     een tweede leven.
V:     Un kop jèùn en un bersie bôontjes moes ik gaon haole bij de gruuntejèn.
     Maa'k un kop jèùn, Wim! doeget mar in unnen ouwe kraant

beschaaje
bedingen
O:     nie bè'beschaaje = niet bij inbegrepen
     bescheiden, bescheden, ww. <mid.ned.> scheiden, afscheiden;
     onderscheiden, afdelen; bepalen, vaststellen; orde stellen op;
V:     Toen ik dè hèùs kocht, hèk d'r bè'beschaaje dèk meej pèèrd em waoge
     aachterom kon.
     Noew baand op de fiets! Dès nie bij de kôop beschaaje!

beschandeliseere,  beschandelesaosie
beschadigen,  beschadiging
O:     beschandeliseren, beschandeleseere> beschandeleseerd .>
     beschandelesaosie
     beschadinge <mid.ned> : schade, nadeel
     êenigste = ènigste.
V:     Meej de noewe  vloer legge hebbe ze mun behang beschandeleseerd.
     De beschandelesaosies aon de bilden van munne kerststal viele meej. 
     Naa hè'k ze opgeschilderd meej fietslak. Ut êenigste wè dètter 
     aon mekeert is desse vòrt veul blinke, en munne kemeel is unnen bult
     kwèèt.

bescheete
uitdrukking/gezegde
O:     uitspraak van Opa van Kuijk
V:     Ut lèève is as un kenders hèmke; kort en bescheete!

bèsem, bèssem, bèsum.
uitdrukking/gezegde
O:     bèsum, bèsem, bessem,
     bèsum, >bessem > bissem > bissum; veger
     besme, besem, besseme <mid.ned.> bezem
     haajbèsem. 
     softe veger: zachte veger. zie ook bissem
     snauwbèsem: kortaf boos praten
     ik kan gaon staon waor d'n bèsum stao: met mij houden ze geen rekening
     besme, besem, besseme, znw. <mid.ned.> : bezem.
V:     Waor is d'n softe bessem?
     Hullie Marie is unne verkte grôote snauwbessem! [kort af ]
     Noew bèsems veege schôon.
     Ik trek d'r hier èùt, ik hep d'r genog van. Ik kan altijj gaon staon waor d'n
     bèsum stao!

beslag
hersenbloeding
O:     beslag: oorsprong niet bekend. 
     beslach, beschlag, beslaen <mid.ned.> beslaan paard / beslag van
     metaal / kloppen, mengen van vast en vloeibaar. {Mogelijk is dat de 
     laatste betekenis er iets mee te maken heeft, er gaat iets door elkaar in
     de hersenen}
     "ik vuul me aorig" is de meest voorkomende klacht als men bij de dokter
     komt.
V:     Mènêer dokter, ik hè'p al drie beslaoge gehad, en naauw vertrouw ik ut
     nie!
     Ik vuul niks, mar ik vuul me aorig, en zelf zèèk òk nie goed!

besniete
uitdrukking/gezegde
O:     besneden <mid.ned.> van besniden. 1] nauw, beperkt. 2] streng strikt. 3]
     karig schriel.
     misnieten <mid.ned.>: iets ontgelden, voor iets boeten, het tegendeel van
     genieten.
     besniete volgens de 3e betekenis.
     bezuren >> besuren <mid.ned> vergallen, kwellen, lijden en boete.
V:     Wörem moet ik dè besniete, ik zèè altij de gebeeten hond ik zèè altij de
     pineut, ik kan gaon staon waor d'n bèssum stao!
     Ik mot ut aaltij besniete. Ik lig aon de twidde mem.

besonjes 
beslommeringen  zie ook bezonjes
O:     besonjes beslommeringen, bezigheden.
     besoenje, znw. <mid.ned.> : zaak, bezigheid, moeilijke zaak, affaire.
     besonjes  <> bezonjes.
V:     Meej hil m'n besonjes zèèk vergeete te koome.

besteeke
geven
O:     besteken, besteiken <mid.ned.>: listig beramen, iemand door listige
     woorden heimelijk voor zich winnen, 
     besteeke, toegestoken: cadeau geven.
     besteken; bestek maken.
     besteken <vlaams> huldigen met een geschenk.
V:     Ik hèp onzen Harry wè geld bestooke, hij heej'ut nie goed, de sukkelèèr.

bèt mekaor nie
uitdrukking/gezegde
O:     dè bèt mekaor nie: dat gaat goed samen, ook in figuurlijke zin.
     mekaor: elkaar
V:     Zô die blauw baank vuuge bij munne rooje rôokfetuij. Dè schat ikwel. dè
     bèt mekaor nie.

bèùk  -  afgod
Uitdrukking/gezegde
O:     van oewen bèùk ginne afgod maoke. Je eigen te kort doen in eten en
     drinken.
V:     Ons Hanna maokt van durren bèùk ôk ginnen afgod. Ze kan verdomme
     dur de trolliekes frèète

bèùkziek
tegen rotten aan
O:     bèùkziek: gaarstig, tegen rot aan. meer als overrijp. door wormen en
     vogels aangetast
V:     De pèère zen nie mèùrf, nie overrèèp, mar bèùkziek.

bèùl,   bèùltje / smoeze
uitdrukking/gezegde
O:      bèùl: buil, papieren zak.
     buyl, buydel, budel <mid.ned.> buidel, zak;  bêûrs.
     gezegde: in't  bèùltje praote: achterbaks smoezen - achterklap 
     vruuger maokte we van unne bèùl unne vlieger. We knipte d'n bòjem d'r
     èùt en maokte d'r unne start aon. meej unne meter of tien touw 
     kwaam'ie bove de hèùs èùt! Mar ge moest wel blèève lôope.
     kattespouwsel = snoepgoed
V:     Wè zitte gullie daor in 't bèùltje te smoeze, is dè nie vur ons oore
     bedoeld? 
     Van wie is dè bèùltje kattespouwsel? Alles plèkt aon mèkaar! 

beunhaos
zwartwerker
O:     beun= opslagzolder; verhoogde vloer; verhoogde vloer op schip
     beunhaes beunhasen <mid.ned.> : slecht vakman
     bönhase < mid.nederduits> handwerkman die niet is aangesloten bij een
     gilde. Meestal kleermakers.
     böne <mid.nederduits> zolder 
     byloopers ofte beunhasen [1649]
     schoft, aovendschoft: deel van de avond
V:     Onze Fraans is nog un schoft beunhaoze.
     Overdag zittie bij zunne baos in de ziektewet, mar iedere'n aovend is ie
     beune!

beure
ontvangen
O:     beure: ontvangen van geld, ontvangen van .......
V:     Toen ik bij de fraater om vier uur moes trugkoome kon ik ze beure van
     dieje verrèkte lamzak
     Ik hèp ze gebeurd toen ik mènde dèk dieje lange èùt 't Wiltènd teege
     zunne toore zô pèère!

bêûre
ontvangen
O:     bêûre: ontvangen van geld, ontvangen van slaag
     boren, boeren, beuren, bueren ww. zw. <mid.ned.>: 1) beuren optillen 2)
     beuren in ontvangsdt nemen
V:     Ik mot van jouw dè gèld nog bêûre wè'k oe verschoote heb verleej week.
     Witte wègge kunt, un pak slaog bêûre, dè kunde!
     Ik heb ze gebêûrd daor toen meej die knokpertijj.

bèùtebonzjoere  bèùte bonzjoere
buiten zetten
O:     bonjoer > bonne jour, <frans> : groet voor als men weg gaat in Brabant. 
     In Frankrijk groeten zij met "bonne jour"als zij aankomen
     D'n Brans: cafe fam. Brands
V:     Bij d'n Brans doen ze nie moejluk. Ze bonzjoere iederêen buite die de
     pèèpe vol heej en verveelend doe.

bezijje
naast
O:     bezijje: bezijden
     besiden, beside, bijw. en voorz. <mid.ned.>: terzijde, achteraf, naast,
     afzonderlijk.
V:     Bezijje 't hondehok stao d'n ertrèès.
     Ik woon bezijje d'n trekslôot.

bezonjes, besonjes
zorgen - bezigheden
O:     bezonjes, besonjes: zorgen, dagelijkse trubbels
     besorch, znw. o. < mid. ned.> : 1) zorg, bijstand, beharteging van
     belangen van een persoom of land. 2) bestuur bewind
     zorgbesoenge< mid. ned.> : zaak, aangelegenheid. 
     bezogheden <mid.ned.>  : moeilijke zaak. affaire
V:     Jè, ik hèp zò m'n daogelekse bezonjes. Laot men mar aonkoetere, dan
     koom ik er wel.

bezoope
beschonken
O:     bezoope: zat, te veel gedronken.
     besopen ww. zw. <mid.ned.>; doen drinken, overstromen.
V:     Iedere zondage'n aovend is'ie straol bezoope en 'smaondags smèrges
     nie bekwaom.

bezwaaj
groot onhandig ding
O:     bezwaaj: etymologie onbekend
     die'ge > dè'ge
     {swaer, zwaer, swair, swar, bnw. <mid.ned.> :  zwaar,  log; traag, van
     personen.} 
V:     Dè kènèènehok die'ge gefebriekt hèt, is un lomp bezwaaj.
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bidde
aanzeggen van een overledene.
O:     vroeger werd modeling gemeld als iemand was overleden. Later bracht
     de aanzegger de kaarten rond. Hij was dan gekleed in een zwart 
     pak met steek of hoge hoed. Ook had hij een sjerp om.
     aanzegger ook dôodsbidder genoemd.
     bidden <mid.ned.> : aanroepen. verzoeken.
     bèùzer: een buizer / sperwer die stil in de lucht hangt op zoek naar een
     prooi. Dit noemt men bidden.
V:     Ik zèè gebid van Jan van Tinus. Hij heej giestere zunne leepel weg geleej
     , en wordt mèèrge begraove op St.Jan.
     Kèk diejen bèùzer is aont bidde!!

bidde (vogel)
stil hangen van een vogel in de lucht
O:     bidde: stil in de lucht hangen van een roofvogel op zoek naar een prooi.
     sperwer, bèùzer, klaamper.
V:     Teege d'n aovend hangt hier boove d.n èkker aaltij unne klaampert te
     bidde.

bidprentje
uitdrukking/gezegde
O:     hij liegt as un bidprentje.van de doden niets dan goed. Veel mensen
     herkennen de overledene niet altijd in de tekst van het bidprentje!
     bidprentje >> dôodsprentje. 
V:     Hij kan't schôon vertelle, mar hij liegt as un bidprentje!

biechte  - zwèège
uitdrukking/gezegde
O:     biechten: het beleiden van zonden. 
     gicht, biacht, bijechte <mid.ned.> : verklaring / bekentenis            >> gien:
     bekennen
     biechtstoel: Dikwijks een losse "kast" waar in de midden de biechtvader
     zat. De 2 zijcompartimenten werden gescheiden door een luik 
     of schuif.
     biechtvader: Priester
V:     Ik gao nie biechte! "Ge kunt beeter allêen zwèège as meej zun tweeje."
     As ge't goed begaojd had konde bij de kappesiene op Körvel gaon bichte,
     die kenden'oe toch nie.
     Ik had zô begaojd dè'k ut schèùfke kreeg. Toen zèè'k mar niemer
     gegaon!

biediefke
vogeltje
O:     biediefke: koolmees
     koolmees is een insecteneter. Een imker was daar niet blij mee.
     biedief > bijendief
V:     'Swenters hemme veul biediefkes hier in d'n hof.

bieje - bie
bijen
O:     bie bij, be,  <mid.ned.> : honingbij
     beie <opperduits> : bij
     bie, bye, *kiliaan*
     bieboer.  
     biediefke [vogeltje]
     biekörf
     biestal
     trens: samengebonden stuk van pees, kruisboog
V:     D'n bieboer is meej z'n körve te veld. 
     'K zèè bè d'n bieboer was wiste haole vur de trense in te smèère.

biest
eerste melk van een koe
O:     biest > rôome
     biest znw vr. <mid.ned.>: de eerste melk van een koe na het kalveren. 
     Mogelijk ook kaas!

biester
kleurstof
O:     biester > nootebiester
     noote-biester: als een notenboom gaat vloeien, bloeden, komt er een
     bruine vloeistof vrij. deze wordt gebruikt als kleurstof voor olieverf.
     bise, bize bnw.<mid.ned.>: zwart of donkerbruin
V:     Bij Verhaage was in êene klap de nootenbôom oope geklapt. Naa bloej'tie
     al un half jaor nootenbiester.

bijj tijje
zo nu en dan
O:     bijj tijje: bij tijden
V:     Bijj tijje krèèg ik munne ééne pôot nie vur d'n aandere

bijlèève
bij leven
O:     bijleeve, bij lèève : vruchtgebruik, levensonderhoud, vruchtgebruik.
     bileve, bilevinge <mid.ned.> : levensonderhoud
     bijlevinghe, *kiliaan*
      de vorm bij leven is volksetymologisch ontstaan  
V:     Bijlèève beslèùt ik dè'k alles naolaot aon de pestoor. Gullie zult d'r gin fist
     meej viere.
     Bij lèève beslèùt ik dè'k dôod wil.

bikke
eten
O:     bikke
     becken, bicken, ww. <mid.ned.> met de snavel pikken
     bicken *kiliaan*
V:     Naa laot ik alles èùt m'n haande valle en gao irst bikke.

bille
uitdrukking/gezegde
O:     bile, biel.  znw <mid.ned.>:  bijl;  billen: met een bijl slaan/hakken, 
     molensteen met "bile"scherpen.
     bille >> billen:  achterwerk: derrière;  batterij  kont ;  reet ;  molensteen
     bille: met een bilhamer de steen scherpen 
     aangeven dat het mes bot is.
     Hij nept z'n bille dicht;  hij nept z'n gat dicht: overlijden.
     Hij nept z'n bille bij mekaar: gespanne iets afwachten, bang zijn voor iets
V:     Meej dè brôodmes kunde op oe blôote bille meej naor Den Bosch.! 
     Hij keep z'n bille bij mekaar toen d'n dokter d'n èùtslag kwaam brenge.
     Nie iedere meulder kan de steene bille.

billèk
eerlijk  redelijk
O:     biddelijc. < mid.ned. >:  wat gevraagd kan of mag worden
     blaauwe:  geen alcohol drinken
V:     Dè gij de kaast van onze vadder èùt de bedeeling krèèg, kan ik billèke.
     Dè gij vènaovend nie hoeft te lappe is billèk. Gij zèèt vènaovend d'n
     blaauwe! 

billetikker
slipjas
O:     jas van jaquet ook wel pietelaar genaamd 
     pietelaar >> "un pie de air":  een scheet in de lucht!
     slipjas >> een billetikker
     voor "frêet"kan men ook "sjiek" lezen
V:     As we meej de guld op frêet gaon, doen we d'n billentikker aon!

bimke
kleine klok
O:     as ut bimke bamt, is de naam van een revue uit _+ 1952 tgv het 12,5 jarig
     bestaan van de parochie Maria Boodschap. geschreven door 
     Jan Hoogendoorn. Een 2e revue heette "de kraaien brengen ut èùt".
     bimke is de kleinste klok in een kerktoren
V:     As ut bimke bamt wordt d'r wir êene begraove! 

binnevètter
uitdrukking/gezegde
O:     binnenvetter; 
     hij laot zunèège nie in zunne broekzak kèèke. voor "broekzak" kan men
     ook "binnezak" lezen
V:     Van hullie'è Toon worde òk nie wèèzer. 'T is unne echte binnevetter, hi
     laot zunèege nie in zunne broekzak kèèke. 

bissem, bèsum
uitdrukking/gezegde
O:     't vèùl gao vur d'n bessem! = wordt gezegd als men iemand laat
     voorgaan
     zie ook bessem
     tèt zat < > tèèt zat
     besme, besem, besseme, znw. <mid.ned.> : bezem
V:     'K hep tèèt zat, gaode gij mar vur, ten slotte gaot vèùl vur d'n bessem.

b'jullie    bullie
bij jullie
O:     b'jullie >> bullie
     bullie = Geen spreektaal in Goirle. Gemaakt dialect hetgeen een aardige
     klankcombinatie vormt. 
     van zullie en hullie spreken we wel.
     "Bij hullie en zullie" is spreektaal
V:     Zulde gullie bij jullie netjes oppaase?

blaasjeszegen  [sint blasiejus]
blaasjeszegen  sint blasius
O:     Sint Blasius naamdag; 3 februari. Wordt aangeroepen voor keelpijn. 
     Bij de blaasjeszegen werden 2 kaarsen kruislings voor de keel gehouden
     door de pastoor. Hierbij werd een kort gebed uitgesproken.
     Blasius van Sebaste: Noodhelper. atribuut: een wolkam. Dit omdat de
     beulen met ijzeren kammen het vlees van zijn benen trokken. 
     Verder wordt hij afgebeeld met een toorts, of 2 gekruiste kaarsen,
     verwijzend naar het verhaal van een vrouw wiens kind hij had gered. 
     Dit omdat de vrouw 2 kaarsen voor Blasius. had gebrand. Ook bestaan er
     afbeeldingen met vee. [varken ]
     Blasius wordt aangeroepen voor keelpijn. = >Blasius heeft bij een jongen
     een visgraad uit de keel gehaald. Keelaandoeningen en 
     blaasziekten
     Blasius is de patroonheilige van; artsen, wolhandelaars, kaarsenmakers,
     musici met blaasinstrument. 
V:     Ik vond vruuger de blaoskeszeege mar un gekke bedoening. Ik snapte d'r
     nie veul van.

blaauwe overal - gèèle overal.
uitdrukking/gezegde
O:     Unne blaauwe overal stond voor een beroep in de textiel, dus
     textielschool.
     Unne gèèle overal stond voor alle andere beroepen, dus de
     ambachtsschool later LTS.
V:     Toen Harrie van den Broek van de lêegere school afkwaam, kon ie kieze
     èùt unne blaauwe of unne gèèle overal.

blaos schêûre
uitdrukking/gezegde
O:     Gij zult oe blaos nie schêûre: Je zult nie moe worden. Zegt men als er te
     weinig gedaan wordt.
V:     Die amtenaore op't gemèntehèùs zulle d'r blaos nie schêûre, ze voere
     ginne verrèkenis èùt. De lamzakke!
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blauw
z.n.w.
O:     blauwe maondag / blauw van de kouw / un blauwtje lôope
     blauwen ww.<mid.ned.>: smokkelen; verzuimen; (melk) aanleggen
     blau, blaeu  bnw. <mid.ned.> vals, vb; blauwe devocie: valse/onechte
     vroomheid.    blauwe sac: zak waarin men onrechtmatig 
     verkregen goederen doet.
     blau kan in  het Middelnederlands ook betekenen: bedrieglijk, onecht,
     vals
     blauwe bloempjes, blauwe boodschappen ==> uitvluchten
     blau huke: een blauwe muts, een simbool van de bedrogen echtgenoot
     blauwe steen: de plaats voor openbare tepronkstelling te Leiden
     ene blauwe glose: een verzinsel
     'n blauwke lôope: afgewezen worden 
V:     Meej de kermis hè'k un blauwke gelôope. Ik docht dè'k meej m'n gat in de
     booter was gevalle, mar 't was unne kouwe kermis.

blauwe
drinkt geen alcohol
O:     d'n blauwe: bijnaam voor iemand die geen alcohol drinkt
     van d'n blaauwe knêûp: geen alcoholgebruiker
     un blauw neus: dronken
V:     Onzen Drikôom èùt de dörpstraot hield blauwe maondag. Dan laag'ie
     meej un blaauw neus in d'n krullenbak.

blauwe maondag
uitdrukking/gezegde
O:     vruuger hielde de thèùsweevers blauwe maondag. 
     Ze waare nie bekwaom, ze han-un snip in d'r neus. 
     ik heb òk nog unne blauwe maondag bij de Puy gewerkt. 
     hij zie blauw van de snevel.
     d'n blauwe knêûp. = geheelonthouder. 
     d'n blauwe = bijnaam voor geheelonthouder.
     hij heej un blauwtje gelôope.
     Gôols blauw ; klêûr blauw van overallen van de Puij.
V:     'T is un grôot schandaol, munne mêens houwt wir's blauwe maondag, hij
     is nie bekwaom!
     As Drikôom in d'n kreugel van Hof van Holland naor hèùs wèèr gereeje,
     op zondagaovend, moes ie wel blauwe maondag houwe! 

blauwe waoge
uitdrukking/gezegde
O:     Kinderen werden bang gemaakt met de waarschuwing. Let mar op,
     straks komt d'n blauwe waoge oe ophaole. As z'oe vur gek 
     versleete stuurde ze oe naor Vught. naor 't zottehèùs. Dan werde
     opgehaold dur "d'n blauwe waoge".
V:     Jouw laoje ze nog wel 's op meej d'n blaauwe waoge. Ge zèèt knetter
     gek!

blauwsel
was toevoegmiddel
O:     blauwsel werd aan de was toegevoegd om de was te bleken. witter te
     krijgen
     Drikka Lèùte: drogisterij/kruidenier. Hoek dorpstraat / Hoogstraat. Drikka
     was gehuwd met Otten.
V:     Gao'is gaauw naor Drikka Lèùte vur un pekske blauwsel

blauwslôot
sloot voor afvoer van afvalwater van textielfabriek
O:     As een ververij was aangesloten op d'n blauwslôot verschoot'ie geregeld
     van klêûr't Moaske wordt ook wel ooit aangeduid met 
     blauwsloot. In  de jaren 30 is de spinnerij aangesloten op het Maoske. bij
     de Gèètehoef langs 't straotje voor den Herstal. Toen zwom 
     er geen vis meer in. 
     van "ut Maoske"is niet veel meer te zien. Bij de Leeuwenhoef kan men
     nog zien waar het Maoske in de leij uitkwam. Het liep vlak 
     achter het kruisbeeld op de Abcoven. Verder liep het nagenoeg parrallel
     aan van Heasterechtstraat en dorpstraat. Het Maoske was een 
     natuurlijke waterloop die ontsprong in de hellen langs St.Jacobsbaan op
     het Ven. [akkercomplex naast boerderij van Kilsdonk. Ad 
     Hoefnagels heeft deze boerderij verbouwd. hierdoor is niets van het
     origineel overgebleven.]
V:     Bij ons hà d'n blauwslôot alle klêûre van d'n reegenboog. En stinke as
     dettie dî!

blazoen
blazoen
O:     blazoen: schietkaart met roos en punten
     blazoen: in heraldiek; wapen.
     blasoen <mid.ned.> etymologie onbekend
V:     Zeg Drik, zet is un noew kaort op de klaajbak. Dees blazoen is naor de
     klôote. Hil de rôos is d'r'èùt.

blèèk
grasveld om was te bleken in de zon.
O:     paoterenostere >> paotrenostere=  schijten van keutels [geit]
     bleeck, bleke, bleek, bleik, bleyck, <mid.ned.> bleekveld voor het bleken
     van linnengoed
     bleken; blootstellen aan de zon.
     blêeke: de waas blêeke.
     bleyck {kiliaan} aan zon blootgestelde plaats.
V:     Bij ons houwt de gèèt d'n blèèk kort. Ge kunt d'r wel nie de waas blêeke
     want  de gèèt stao òk wel us te paotrenostere.

blèène
blaren
O:     blèène; 
     bleun, bleine  <mid.ned.> : blaar, puist
     blegen:<oud engels> : zwellen.
V:     Ik hep de blèène op m'n pôote gelôope.
     Van dè gesauwel hè'k de blèène op mun ôore staon.

blèène     blèèntje
spatbordbeugel
O:     1] beugel van spatbord fiets ook wel bintjes genoemd
     2] balein uit corset of paraplu
     3] blaren 
     baleine, balein <mid. ned. > walvis / buigzaam staafje
     baleine <oudfrans> walvis ± 1080
     uit de baard van een walviswerd een veerkrachtig gemaakt dat men
     metonymisch of balein werd genoemd
V:     Ik ging naor de fietselapper om un blèèn vur mun vurslegbord, mar hij
     had'ter gin.
     As ons moeder d'r kèrset èùtwaaste moese d'r irst de blèène èùt.
     Meej m'n noe schoen hek un blèèn op munne voet gelôope.

blèère
blaten
O:     blèère
V:     de schaope blèère alles bè mekaor.
     hêûrt zie jong van hierneffe toch's blèère, 't lèkt wel dèsse geschacht
     worre

bleeze
boontjes van harde vezel ontdoen
O:     bleeze; wordt ook range genoemd.
     blecken <mid.ned.> ontvellen, villen, schors van boom verwijderen. 
V:     Ik kan ut gelèèk opknappe. De bôontjes bleeze. de lapbôone pelle, en de
     besse risse.

blèkke,   blèkèèzer
ontschorsen
O:     blèkèèzer: dissel >> dissele
     blekke: bomen van schors ontdoen|
     disselen bomen min of meer vierkant maken met een dissel|dissel; soort
     bijl|
     waotere: boomstammen een jaar in het water laten liggen. Dit verhoogd
     de levensduur van de latere balken. Het hout wordt daar hard 
     van.
     Blecken < mid.ned.> ontvellen, villen, schors van boom verwijderen.
V:     Nao ut blèkke worde de stamme gedisselt.  
     Vur desse gewaoterd worre, motte ze geblekt zèèn!

blekkemientje
dubbeltje
O:     blekkemientje: 10 cent
V:     Op zondagmiddag môogte we vur un blèkkemientje gaon kôope bijj Tijsje
     Staps.

blènd pèèrd
uitdrukking/gezegde
O:     daor lôopt un blènd pèèrd niks kepot; staat niets van waarde binnen
V:     Daor stao vur gin vèèf cent in hèùs, daor lôopt un blènd pèèrd niks kepot.

blèndaos
uitdrukking/gezegde
O:     Van de vliege naor de blèndaos.  ~Lien van Roessel Vermeer~; van
     kwaad tot erger.
     Hij slao niks aaf, behalve vliege en blendaos gezegde: 
     dauese, wespe <mid.ned.> horsel, steekvlieg
     blèndaos, pèèrdevlieg.
V:     Ik was op zuuk naor un goej werkster, mar ze stuurde me van de vliege
     naor de blèndaos.Naá helpt m'n schôonzuster me èùt d'n 
     braand.
     Luste gij nog un pilske Jan? Dè zal wel want hij slao niks aaf, behalve
     vliege en blendaos.

bliekert
gluurder
O:     bliekert >> blieken: kijken
     blicken, ww. <mid.ned.>: blikken werpen, lonken.
     bliekert > blieker.
V:     As onze Fons op ut strand zit, ist unne bliekert. Hij zie dè gèère dè jong
     grut!

bloejhout
forsythia
O:     bloejhout: een plant, struik, die in het vroege voorjaar als eerste bloejt. Er
     komen gele bloesem aan.
V:     Meej Paose stond d'r bij ons taante sjo aaltijj unne pot meej bloeihout en
     daorbijj unne task wilde kasstanje.

bloejke, bluukes
jonge kinderen
O:     Kleine kinderen, jonge kinderen,  vertederende aanduiding.
     bloeysem, ww. <mid.ned.>: bloei, ook bloei der jeugd
V:     Die bloejkes van jong worre thèùs mishouwe.'T is un hèùshouwe van Jan
     Stêen.

bloes
overhemd / shirt
O:     blouse <frans>: stofjas;  werkschort, jasschort. werkkiel.
V:     Munne fèène bloes leej in de waas, dörm hè'k munne goeje aon.
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blokstarte
iemand laten inbinden
O:     blokstarte: iemand met veel praatjes laten inbinden
     blokstarte: betekend zoveel als 'knippen en scheren'.
V:     de neetoor, ge môt'm bij z'n lörve vatte en blokstarte

blômkôol
uitdrukking/gezegde
O:     zaat  nog in d'n blòmkôol: nog niet geboren
V:     Menneke zwèèg toch stil, daor witte gij niks vasn. Toen zaate gij nog in
     d'n Blomkôol

blomzuut
vroom, kuis
O:     blomzuut: het heeft een gelijke strekking als un snèùtje appelmoes
V:     Dè kemuniekantje ziet'tr blomzuut èùt. 

blöster. bloster.
geen
O:     blöster: op een plaats los zittende verf. 
     bloot, <mid.ned.> : onbedekt. een bloote plek. >> bloster >> blöster.
     blottere >> bloster > zie blottere
V:     Hedde gij gij dè pas geschilderd? Ut zit vol meej blösters
     D'n deksel van de spekpan is gevalle. Naa zit 'r un lilleke blöster op.

blotter
steenpuist
O:     blotter: etymologie onbekent  mogelijk relatie met blöster: opzwelling
V:     Ik hè unne joekel van unnen blotter op m'n kont staon. Ge kunter wel
     twee van maoke!

blottere / bloddere       blattere / bladdere
loslaten van verf
O:     blottere >> blattere
     blotten, ww. <mid.ned.> : plukken.
     bloten, ww. <mid.ned.>: blootleggen, ontdoen, in een slechte toestand
     brengen
     blottere >>> bloster > : zie bloster
V:     Ik dèènk degge Goof Kônings mot laote koome. Alles is aon ut bloddere.
     De vèèrf hangt d'r in velle aon.

boekent
boekweit
O:     boekweit > fagapyrum esculentum
     boekent > boekweit: een in de 15e eeuw geïnporteerde graansoort. Werd
     meest verbouwd als veevoer, maar ook voor menselijke 
     consumptie.>> boekweitpap
     boecweit, boecweyt  znw <mid. ned.>   : boekweit 
     boecweitslant.: land waar boekweit op groeit
     aan het mid.ned. boecweit is het franse boecaut ontleend.
V:     Ááchter de veldschuur stao un huukske boekent.
     Dieje boekentpap frèt zelf mar op. Dè lekt wel behangselpap.

boekentpap
boekweitpap
O:     boekent: boekweit. een in de 15e eeuw geïmporteerde graansoort
     zie boekent
V:     Dieje boekentpap frèt zèlf mar op, dè lèkt wel behangselpap.

boer
uitdrukking/gezegde
O:     d'n bonte boer rijje: flink op stap gaan >> de bloemetjes buiten zetten
     wè unnen boer nie kent dè frèt ie nie.
     boer roept associaties op met dom. > unne lompe boer.
     boer: landbouwer
     gebuer, boerman, <mid.ned.> : landman
V:     Meej de kermis rijje we d'n bonten boer.Dan kan ut ons niks verrekke! 
     Prèbeert dees naauw us, ge pruuftut gineens. "Wè nè boer nie kent dè
     frètie nie"

boer  -  zakke stront
uitdrukking/gezegde
O:     unnen boer oplaote tusse twee zakke stront: antwoord op stomme vraag
     waarop men zelf het antwoord kan geven. Altijd gebruikt in 
     relatie met een aktiviteit 
V:     Fien wè is daor toch te doen? "Daor wordt unne boer opgelaote tusse
     tweezakke stront".

boer  /  vènster
uitdrukking/gezegde
O:     'T stao ginnen boer in z'n vènster: het staat niet in de weg
V:     Ik hep wè hèùsraod die ik un tèdje kwèèt mot. Kan ik dè bij jouw vur un
     wèèltje kwèèt? Dè kan, 't stao hier ginnen boer in z'n vènster.

boere getèùg   boeretèug
boeren gereedschap 
O:     haorgetèùg: gereedschap om de zeis te scherpen 
     zigt: korte zeis voor graan te maaien (pikhaok)
     ertkaer hôogkaer 
     platte waoge 
     strontkiest: wagen om mest te vervoeren 
     stik= stik om plaggen te steken
     boerengerijj
     stik, hak, schup, èèrpelriek, dorsvleegel, staltouwke, kutter, kulter, rèèf, 
V:     Op de rommelmèrt wordt hil dè boere getèùg verkwaanselt. Ge hèt
     meense die dieje rotzooj aon de schorschouw hange.

boere kost, boere eete
eenvoudig gezond eten
O:     boere kost: eenvoudig gezond eten. Wat de seizoenen verschaffen staat
     meestal uit eigen tuin op tafel
V:     As ge bij ons komt meejeete krèède boerekost en op't list komt de pappot
     op taofel.

boere-oovertrek
boerenovertrek
O:     boerenoovertrek: verhuizing van boeren familie naar nieuw bedrijf.
V:     Bij d'n boerenovertrek van Vermeer naor de Noewkerksedèèk hà Simon
     de brouwer un kuuskesval aon.

boerepummel
scheldnaam
O:     lomp onbehoude persoon
     pummel, <zuidned.> : lomperd, lummel, 
V:     D'n dieje kent gin fèsoen, des unne grôote boerepummel.

boeretêene
lapbonen    tuinbonen
O:     boeretêene: groente. 
     mogelijk riep een gepelde boon associaties op met een teen.
V:     Merge ete we boeretêene meej spek en spekvet,  de zwoert vèèn ik ut
     lekkerst.

boeretoppe
boerekool
O:     vur de boeretoppe mòt 't irst gevrôore hebbe.
     boerekool  is wintereten.
V:     Boeretoppe meej verse worst is goej eete in de wenterdag.

boezeroen
overhemd
O:     boezeroen; bàzeroen;
     bougeron <picardië fr.>: kiel
     bourgeron <frans>: kiel  >> afleiding van bourge: ruwe stof
V:     Zeg Mien, kunde gij seweele nog m'n boezeroen strèèke?

bogt
grof stof
O:     Op met name textielmachines verzamelde zich veel stof. dit werd bogt,
     bocht genoemd. Op het onderste deel van een weefgetouw lag 
     het meeste
V:     Eëne keer per jaor meej de kermis wer ut febriek schôon gemaokt.
     Iedereen deej daor aon meej, want ut febriek stond stil. Hil d'n bogt 
     wèèr onder de grtouwe èùt gehaold.

bogt     bocht.
rommel slechte kwaliteit
O:     bogt; slechte kwaliteit
     bogt, bucht <mid.ned.> uitschot, rommel, alles wat slecht is.
     bocht: veldnaam. omheind bouwland, met heggen.[gelegen aan de
     heiningen / katschbocht.
V:     Dieje sneevel is bògt. Die is nie om te zöpe. Die bewaort mar vur as de
     pèstoor komt!
     dè is gin tèbak, dès reegelrèègte bogt.

bokkenboer
eigenaar van een dekbok
O:     bokkenboer
     boc, buc, znw. <mid.ned.> : bok  >> bocskijn: jonfe bok.
V:     In de vurhaaj zaat unnen bokkenboer. Op unnen mèèrge laag zunnen
     bok kepot op't strooj. Geld vur unnen noewen bok hattie nie. 
     As un gèèt langs kwaam om te dekke, zeej d'n bokkenboer. "Vatte gij mar
     un tas koffie bij ons Miet, D'n bok doe dè kerwaaj ut liefst 
     allèèn" Nao un kètier sloeg'ie er meej unne tèùrf teegen'aon en zeej
     teege z'nne klaant. "Ik hoop dèt sôort is behouwe". Maar er 
     kwamen geen jonge geiten en bokken tot de tijd dat de bokkenboer een
     nieuwe bok had verdiend.

bokstaopele
vooraf informatie verschaffen om bv een beslissing naar je kant te
zetten
O:     bokstaopele: 
     het woord "bokstaopele" wordt mogelijk enkel in Goirle gebruikt.
     Etymologie onbekend
V:     hij wies d'r alles van. We han-um gebokstaopelt, en hij spulde ut spelleke
     meej.

bolle
rondrijden
O:     bolide <frans>: racewagen. Passer comme un bolide: voorbijflitsen,
     voorbijrazen.
     in de jaren 50 was toeren of bolle de invulling voor de zondagmiddag
     voor de trotse autobezitters
     bolle= rijden
     Acht Zaligheden: selligheden>> Eersel, Bladel, Sterksel, Wintelree,
     wèntersel, Netersel, Vessem, 
V:     Op zondag gingen wij naor de liste mis. naoderhaand kwaam altij femielie
     op de koffie. In de middag ginge we bolle, mistentèts in de 
     Kempe en Acht Zaligheeden.
     Zij is nôot thèùs, ze bolliet d'n hille dag rond.

bölleke
opboeren
O:     bölkwaoter = bronwater met prik
     bolken ww <mid.ned.> : bulken, loeien
V:     Houwt oe fesoen toch meej dè geböllek. Vèule ongesjeneerde boer!
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bollerootje
meisjeskleding
O:     bollerootje kort jasje
     bollerootje   >>> bolero : 
     boléro <frans>: mode.
V:     Men zuster had meej d'r Plechtige Kemmunie ub bollerootje aon. En freet
     dè'se was!

bollieje
spelenderwijs lopen, rennen.
O:     bollieje: relatie met bolle. zie bolle
V:     Bolliet nie zôo dur die plaase, verrekte snotaop! Ik hè oe schoene nie vur
     nopjasn gepoetst.

bolscheut
kleine afstand
O:     d'n baokertaànd leej hier unne bolscheut van vandaon.
     d,n Daf: Daf Rutten. cafe aan de Tilburgseweg. Later Boschlust.
     boogscheut <zuidned.>: kleine afstand, afstand welke een afgeschoten
     pijl draagt
V:     'T is unne bolscheut tot Körvel, dè kunde gemak zat tevoet, en dan kunde
     bij d'n Daf aonlegge.

bondig
samenvattend
O:     bondig; treffend, samenvattend iet zeggen.
     kort en bondig dittie ut woord
     bondich, bundich, bnw. <mid.ned.> : bindend, geldig in rechte.
V:     Hij kon iets bondig èùtlegge.
     Du'n baos was kort en bondig, mar iederêen hattum begreepe.

bonjoer.  bezjoer
goede dag
O:     bonjour <frans> goede dag in frankrijk wordt het gebruikt als
     verwelkomingsgroet in de morgen en middag terwijl het in  Goirle gebruikt
     
     wordt bij het weg gaan.
     houwdoe > how do you do <engels>. vanuit de oorlog hier gangbaar
     gebleven.
     rond bezjoere:  rond vertelle.
V:     Nog unne goeje aovend, Bonjoer! "jè houwdoe".
     Hij lòpt overal rond te bezjoere dè ik de schaajkaaj heb verleej. Mar dè's
     nie waor. Kröske sterve!

bonnefooj
uitdrukking/gezegde
O:     bonne foi <frans>`te goeder trouw,  eerlijk    
     foi= gegeven woord, trouw, vertrouwen, bonnefooj= goed geluk
V:     Ik hep gin geld mir, 'k zè  blut, vanaovend gao'k op de bonnefooi.

bôogel  bultje
hoge rug
O:     bôogel;
     bochuus, botseus, bootseus <mid.ned.> bnw.>> bultig,gebocheld
V:     Unnen ègte Gôolse heej unne bôogel en rooj haor!

boogert
boomgaard
O:     d'n boogert grenst aon de aonstee.
     mispels: soort appels
     Frie Vermeer. de boerderij stond aan de oude kerkstraat waar nu de
     Stedekestraat ligt. Frie moes teege Frieke Schut ôome Frie zegge.
     bongart, bomgaert, boomgaert, bogaert, boongaert, znw. <mid.ned.. :
     bossage, lusthof,; boomgaard
V:     In d'n boogers van Frieke staon mispels, en ut slagnet van Jan Rôoze.

boolus
bolus
O:     boolus: broodje met suikerglazuur en kaneel
     bolus <mid,ned.> vette klei, gebak
     bolus <latijn> klei
     Tot 1e helft 16e eeuw voorkomend in de betekenis van vette klei.
     bolus: plèkbrôojke
     Cees van Naortjes. Cees zoon van Naris Spapens. Toien kleinzoon Leo
     de bakkerij overnam praatte men bij ons thuis nog steeds van 
     Cees van Naortjes. Tegenwoordig zo men moeten zeggen; Louis van Leo
     van Cees van Naortjes
     fam v.d.Velden spak van un stêûntje.
V:     De plèkbrôojkes van Cees van Naortjes waare de biste in Gôol.

bôom - bast
uitdrukking/gezegde
O:     Ge mot tussen de bôom en de bast uitblèève = je neus niet in andermans
     zaken steken
     boom, boome, znw. <mid.ned.> : boom
V:     Die twee maoke aaltij ruzie, ze akkerdeere nie, mar ik bemoej m'n èège
     d'r nie meej. Ge mot tusse de bôom en de bast uitblèève.

boonet   bònet
bonnet     hoofddeksel van pastoor
O:     bonette, znw.  <mid. ned.> bonetkijn: kap, muts
V:     Ge waaide èùt oe'e jas, de bonet van de pestoor die aont breviere was
     vloog over 't kerkhof, en de pestoor d'r aacheraon!!!

bôonstaoke
uitdrukking/gezegde
O:     staket, staecket, <mid.ned.> paal staak
     staketsel van lange dunne zwiepen waarlangs bonen groeien
     as d'n hemel naor beneeje valt zen alle bôonstaoke gebroke! als het
     onmogelijke werkelijkheid wordt.
     as d'n hemel naor beneeje valt heb be alle musse un blauw krôontje.
V:     as bôonstaok gebrèùk ik tegeswôorig pijpe van plestiek van d'n
     èlektrisijèèn.
     As ik d'r nie zèè,en as ons Anna d'r òk nie is, en as .....  "As, As d'n hemel
     naor beneeje valt zèn alle bôonstaoke gebrooke".

boord keere
boord van overhemd verstellen
O:     boord keere: als de boord van een overhemd was versleten, de boord
     was het onderdeel wat het meeste sleet, werd deze gekeerd. 
     Hierdoor kon het overhemd weeer langer mee. Ook de manchette
     werden gekeerd om de levensduur te verlengen
V:     Zeg Trees, munne gekeerde boord van m'n bazzeroen snijjt lilluk in
     munnen nek!

boorzwengel
handgereedschap voor timmerman
O:     boorzwengel. oud handgereedschap om gaten te boren in hout. veelal
     werd gebruik gemaaktvan een slangenboor.
V:     Onze umkes stamme nog èùt unne tèèd dè`tr gin illektriek was. Hij moes't
     doen meej unne haomer, nèptang, boorzwengel en un
     sponningschaove.

booterbriefke
bewijs van gehuwd
O:     boterbrief <nnl> : dispensatiebrief, rekening
     als een stel getrouwd is wordt gezegt "dè ze un boterbriefke hebbe"
     literae butyricae, <latijn> dispensatiebrief om tijdens de vastendagen
     zuivelproducten en vlees te eten. [kath. kerk]
V:     Heej d'n dieje un boterbriefke, of zen ze aont hokke?
     Op maondagmèèrge kunde vur niks op 't gemèèntehèùs un boterbriefke
     haole.

boovelicht
klepraampje
O:     boovelicht; een klepraam die men open kan zetten.
V:     D'r had unne dief kaans gezien dur 't boovelicht naor binne te koome.

boovemister
hoofdonderwijzer / hoofd van school
O:     boovemister: hoofd van de school. 
     Op een fratersschool was nooit een bovenmeester, omdat het hoofd van
     de school altijd een frater was.
     De lagere school kende 6 klassen. Voor de oorlog had men ook nog een
     zevende klas voor leerlingen die gingen werken. voortgezet 
     onderwijs voor een beroep was er wel, maar een vak werd in de praktijk
     geleerd.
V:     D'n boovemister stao vur de zisde klas.
     In't boovemistershèùs wôont gîman mir. Dè stao al jaore leeg om
     afgebrooke te worre.
     Ik hep de zeuvende klas nog gedaon vur dè'k ut fèbriek inging. Ik vuulde
     munèège net unne kènaorie in un koojke, in ut febriek. Toen 
     zèèk gruunte gaon eùtvente.

booven èèrd staon
boven aarde staan.
O:     Noew perochie >> nieuw parochie =. Maria Boodschap. De perochie van
     Pessers.
     Pastoor Pessers [zoon van d'n Gouwen Bult èùt Tilbörg] was
     bouwpastoor
     Ouw prochie >> johannes de Doper, St.Jan
V:     hij stao nog booven èèrd. Hij wordt merge begraove in de noew pèrochie!
     De noew en ouw pèrochie was pik en pook.

börgemister
uitdrukking/gezegde
O:     börgemister maoke: tot je nemen > soldaot maoke
V:     Diejen bôrrel hàtie zôo börgemister gemaokt. Hij spierst d't verdomme nie
     in.

borrel   -   hèlige ôlie
uitdrukking/gezegde
O:     ik hep liever unne bòrrel as d'n hèlige ôilie.
V:     Piet Kloks vraogt aon Helmus Bruers; "Helmus nog un borreltje van de
     Guld? Gèère liever as d'n hèlige òlie

borreltje
uitdrukking/gezegde
O:     borreltje: verkleinwoord van borrel
     borrel znw [1692]  <v.n.ned>  => borle, ww.
     etymologie: niet duidelijk. Mgelijk een onomatopee.
     bortelen: mid.ned.> opwellen, bellen vertonen   - borne, borre, znw.
     <mid.ned.>: bron
     hij heej zunne listen borrel binne: is overleden.
     alle zaken werden vroeger beklonken met een borrel: bij geboorte: ut
     schèèl d'r aaf drinke. / bij overlijden: doodschuld / huwelijk / 
     zakelijke transacties, enz 
     jaarrekeningen die de boeren hadden bij leveranciers enz werden op
     verloren maandag voldaan en beklonken met een borrel "aon de 
     keuketaofel".
V:     Hij heej zunne liste borrel binne. Mèrge is de èùtvaort.
     hij heej unne stevige borrel op, 't wordt tèèd dè'tie hèùs opaon gao.
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borstrok
0nderkleding
O:     borstrok
     extra hemd over onderhemd. werd zelf gemaakt. het werd gebreid van
     katoengaren.
     Roc, rock, <mid.ned.> bovenkledingstuk. Rochelkijn: koorhemd.
     borstpels, borstpelts znw. <mid.ned.>: kledingstuk voor het bovenlijf.
V:     As kender kreege we vruuger 's wenters unne borstrok aon. Boove konde
     de kouw nie lijje, smèèrges stonde de blòmme op de rèùte.

boter
uitdrukking/gezegde
O:     goej booter aon oe gat smèère; verspilling van......
     boter aan de galg smeren;verspilling van........
     des sunt.>> dat is zonde
     botre, botere, <mid.ned.> : boter
     butyrum <latijn> : boter
V:     Ge doet mar toepertoe, mar des wel goej booter aon oe gat smeere!
     'T is euwige zund, des goej booter aon oe gat smeere.

bôtram
boterham
O:     bòtram: boterham
     boteram, boterham, znw. <mid.ned.> boterham
     onder invloed van assimilatie wordt ook gesproken van ; bròttram.
     Hiermee wordt tevens de link gelegd naar brood. 
     Het is niet geheel duidelijk of dit een vorm van assimilatie is of van
     volksetymologie.
V:     Ik neem vèèf bròttramme in m'n trommelje meej naor m'n wèèrk. Dè's zat.

botstraot
straten en wegen van goirle
O:     Botstraot: Nieuwstraat. De straat bestaat niet meer. De Nieuwstraat
     vormde een verbinding tussen Bergstraat en St. Jansstraat.
     In de Nieuwstraat woonde de fam. van Ostaden. die Bot werden
     genoemd.  Bart Bot
V:     Bart Bot brocht bij ons 't Nieuwsbad op unne durtrapper. Dè was unnen
     buurter die't schôon kon vertelle. Z'ne zoon Jan had't wèèd 
     geschupt. die kwaam op de radio meej un èège programma.

bout -  haksele
uitdrukking/gezegde
O:     unne bout hakke, of; unne bout haksele. met ander woorden val dood ik
     doe het niet.
     un bout hachelen <bargoens> hachelen is eten, bout is faecaliën
V:     Kunde gij dè vur men doen? Ge verrekt mar, ge kunt men unne bout
     haksele!

bouwen
diverse
O:     haonebalken: balken in dakconstructie - hange: sporen - moerbalk -
     poeren - keeper -    klesôor: steen - drieklesôor - kloostermop:  - 
     pèèrdepiel = staande strek in metselwerk  - metseltouwke - trasraom - 
     fitselstekke = vlechtwerk van wilge tenen voor tussenwand mortel =
     specie
     slaoper: balk in kapspant om spanningen te verdelen.
     liedje staat in "Neerlands Volkslied"
V:     In de hôoge vorsten. Hangen lange worsten.
     geef mij de lange, laat de korte hangen.
     enz.    [oud kinderliedje]

braaje
uitdrukking/gezegde
O:     braaje
     breiden, ww. <mid.ned.> : weven, vlechten
     breiden ende nayen. <mid.ned.> : breien en naaien
     braajnaold: breinaalden
     sokke braaje: rondgreien werd met 4 pennen gedaan. Om de sok geen
     kruikenzak te laten lijken werd er een dubbele hiel ingebreid.
     2 links, 2 rechts >> 2regs, 2 aaveregs.
     proate en braaje gaon nie saome: niet twee dingen tegelijk doen.
V:     Kees. kunde gij irst mèènen baand gaon lappe? Nèè, ik kan nie braaje en
     praote tègelèèk!

braajnaold
breipennen
O:     hier valt ook weer op dat voor het meervoud het enkelvoud wordt
     gebruikt.[stamt uit mid.ned.]
V:     Ons oma was d'r braajnaold kwèèt. Ze staake neffe de geraniums.
     Ons oma Kniknie braajde sokke meej vier noalde, en unne dubbelen hiel!

braandkèùl
brandkuil
O:     In Goirle zijn twee brandkuilen bekend. De brandkuil op de mortel ligt er
     nog. Op het hoogeind aan de nwe Rielseweg is hij verdwenen 
     toen er in de jaren 50-60 woningbouw werd gepleegd.
     Brandkuil was een gegraven put die soms werd gevoed door een sloot of
     stroompje. De brandkuil op het hoogeind kan een verbinding 
     hebben gehad met "ut Maoske"een stroompje welk er vlak achter
     doorliep.
     Uit de brandkuil van het Ven is ooit een houten voorwerp gekomen
     hetgeen de "argeologen van de kouwe grond" omscheven als een 
     onderdeel van een schip. (boeg of roer] dit lijkt onmogelijk. 
V:     Onze vadder zeej vruuger dè d'n braandkuil wel unne kerktoore diep was,
     en dettie'um nog nôot drêûg hà gezien.
     Ad Broek van Jan Broek van ut Ven heej ôot paoling gevange in d'n
     braandkèùl.

brak
schakel uit ketting
O:     unne klenne brak: een klein kind >> brakke.
     brak waoter
     ik vuul m'n ègge brak. zie naachtbraoker
     brac, bnw. <mid.ned.> : onbruikbaar, wrak; brak, zoutachtig van water.
     brac, bracke, brec, znw. <mid.ned.> speurhond, jachthond.
V:     Kek toch die brakke, die kunne speule!
     Hedde gij zò'n hendig ding om unnen brak èùt de ketting te haole, ze
     lôopt d'r gereegeld aaf, en dan mot ik lôope.

brakke
kleine kinderen
O:     brakke: kleine kinderen, schavuiten
     brak: <zuidned.>; 1) Iemand die een vrolijk leven leidt. Een guit. Een
     belhamel 2) Een straatjongen, een deugniet.
     unne klèènen brak
V:     Meej die brakke van ons kunde niks beginne. Ze breeke de hille tènt aaf,
     en de hille flikkerse boel maoke ze kepot.

braoj
kont
O:     braoj: dikke kont. Vrouw met dikke kont
V:     Dè meens heej pas un braoj. Daor kunde verdomme huuzaare op fokke!

braojer
prutser
O:     Des unne braojer: dat is een prutser
V:     De smid hier in't dörp des pas unne braojer. As't mòt paase, mòttet hum
     nie laote maoke.
     Ik zèè aont braoje, ik bak d'r niks van, zeej Wim en hij schôot êen rôos
     minder.
     Hij kan nie lasse, hij braojt alles aon mêkaar, ut zit meej de slak vaast.

braombeezieje
bramen
O:     braome, braombeezieë, braom
     brame, braem. znw. vr. <mid.ned.>: braamstruik, doorn
     zie ook brembeezieje
V:     Braome plukke brengder nie aaf meej die doorens.

bras
rommel
O:     bras. zie ook ambras
     bras, znw. m. <mid.ned.>: boel rommel. al le den bras
V:     Hil d'n bras hottie bij'jm toen ie vertrok.

brebbel
mond
O:     brebbel znw    
     brebbele. ww
     unne grôote brebbel >> unne grôote bram
     Brabbelinge: <mid.ned.> onzin, brabbeltaal, gekijf.
V:     Houwt toch oewe grôote brebbel. Gij mot leere wèès te kèèke, en niks te
     zegge!

breekgoed
borden, kopjes, schoteltjes.
O:     breekgoed: verzamelnaam voor porcelein en aardewerk.
     munnen trouw: huwelijksdag
V:     Ik hep nog steeds 't breekgoed van munne'n trouw.

brekelmansstraotje
straten en wegen
O:     brekelmansstraotje: van abcovenseweg naar de leij. naast de boerderij
     van: de Brouwer brekelmans. Jan de Kas. Hield aan huis de kas 
     van de boerenleenbank >> Rabo.

brembezie. brembezieje.
bramen
O:     ook wel brembezieje 
     na de feestdag van St. Augustinus, 28 augustus, mogen de bramen niet
     meer geplukt worden.
     gepukt >> geplokken. mogelijk oud sterk werkwoord? 
     As Bartelemeejes over de brembeezie heej gekroope kunde ze nimmer
     eete. 24 augustus
     brame, braem, znw.<mid.ned.> : braamstruik, doorn; vrucht van de
     braamstruik
     braembere, znw. <mid.ned.> : braambes, braam
V:     Van de brembezie maokt ons moeder goeje zjem. vur 't list hemme ze op
     den Aolsendijk geplukt.

brèùd
uitdrukking/gezegde
O:     't is nog wèèd van laache zeej de brèùd, en ze schreeuwde. = je bent er
     nog lang niet.  ~Jan Hoogendoorn.~
V:     As'ik mèèrge naor d'n tandarts gao, hoop ik dè'k van die pènt verlost
     zèè!. "ik maag'ut hoope, mar 't is nog wèèd van laache zeej de 
     brèùd, en ze schreeuwde".
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breuk
ambtsketen
O:     broke,  broche, brootse, brootze, brutse, brutsche  bruetse, brossche
     <mid.ned.>: 1) iizeren haak 2) als sieraad gedragen haak, speld. 3) 
     armring, halsring
     breuk < broche <frans>: 
     brook, breuk, broke. broocke, breucke <mid.ned.> sieraad bestaande uit 
     één of meer gewoonlijk zilveren plaatjes aan een keten of 
     band om de hals gedragen ( door een gilde-deken)
     *kiliaan*
     brooke, broke  ontleent uit het oudfrans: broche > sieraad
V:     Bij de Guld heej d'n Hoofdman en de Kôning unnen zilveren breuk aon.
     Mistentèts zèn die verrèkkes oud.

breviere
brevieren
O:     breviere: de dagelijks getijdengebeden moest een priester bidden. Bij
     goed weer zag je hem dan op het kerkplein al lezend bidden. Dit 
     was breviere.
     brevier ,mid.ned.> liturgisch gebedenboek; getijdenboek voor dagelijks
     gebed.
     boonet: bonnet hoofddeksel van pastoor 
     bonette ,mid.ned.>: kap of muts
V:     As de pestoor aon't beviere was hattie un boonet op zunne tèbbes

briekètte
briketten
O:     briekètte: inm de vorm van een baksteen geperst steenkool of bruinkool.
     Steenkoolgruis of bruinkookgruis werd met een teerproduct in 
     de vorm geperst. Briekètte waren een goedkope vervanger voor
     steenkool.
     bij het verbranden kwam veel zwarte rook vrij [teerproduct] en het stonk. 
     met een briket kon men de kachel op een laag pitje brandend houden.
V:     De wènd stao verkeerd, ik zal mar ginne brieket op de kachel gooie.
     De waas wèèr bij ons vruuger gekôokt op briekette. De sopkeetel stond
     in't schop

brier  bàrier
barrière, versperring
O:     brier > bàrier > barrière
     barrière <frans> tolboom
     barrere <mid.frans> : versperring, versterke stadspoort
     barra <mid. ned./ latijn> versperring
     barrieren, znw. <mid.ned.>  : schutsmuren 
     Op Poppelseweg en Tilburgseweg moest tol betaald worden voor vrije
     doorlaat. Het café op de plaats van viaduct heette de Barrière. 
     Later de Bonte koe.
V:     Ut cèfee, de Brier, moes gesloopt worre vur de noewe snelweg.
     Eùtendeluk is ut afgebraand. De jeugd die daor in de buurt wôonde 
     hebben ut aongestooke. 

britse
fijn, klein maken
O:     èèrappel britse     èèrappel of èèrpel
     briselen, ww.  <mid.ned.> : stuk maken  -  fijn maken   - 
     britse = prakke
V:     In un prakske brits ik alles fèèn vur dè'k't opwaarm, ge mot d'r wel un
     klèùtje booter bij, aanders is't zò drêûg as stefsel.

broederschap
broederschap
O:     broederschap: genootschap of vereniging
     broderschap, bruederschap. znw. <mid.ned.> : broederschap
V:     Onze Fraans is meej de broederschap te bèèvert naor Keevelèèr in
     Dèùtslaand. Dè doetie êene keer per jaor.Ik geef daor ginne flikker 
     om, mar hij mòt ut zelf weete.

broejeeren
ruziemaken - verstoren relatie
O:     brouillé <frans> : onenigheid, ruzie, onmin, brouillêtre; overhoop liggen
     gebrouilleerd. 1689 WNT
V:     Vur de zilvere blèùloft moesse z'ut meej iedereen èùtproate, anders han
     ze gîman op de blèùloft. Ze zen meej hil de fèmilie gebroejeerd.

broek - scheure
uitdrukking/gezegde
O:     beter oe broek aon de wieg geschêûrd dan un auw wèèf op bed gebêûrd!
     Als een oudere man trouwde met een veel jonger meisje
     as ge meej hum in zee gaot schêûrde gegarendeerd oe broek.
V:     Die vrouw van'um kon z'n dochter zèèn! Dèwel, "beter oe broek aon de
     wieg geschêûrd dan auw wèèf op bed gebêûrd"!
     Die is op unne kouwe kermis thèùs gekoome. Dè handeltje was nie
     wesser van dochte. En daorbij heetie z'n broek lilluk geschêûrd. Hij 
     moes z'n hèùs verkôope, en z'n vrouw is d'r èùt gepèèrd.

broekhannek.   broekhannik.
ekster
O:     een lokekster om andere eksters te vangen.
     een vogel kreeg een broek aan waarmee hij vast zat, en niet kon
     wegvliegen. Met slagnet of kleppekooi werden de vogels gevangen.
     hanne, znw. <mid.ned.> : ekster
     *kiliaan* hanneken 
V:     Tegeswôorig hè'k unne goeje broekhannek. Vleejweek hà'k d'r, meej uty
     slagnet,  op un aovendschoft vèèf.

broekschèèter
uitdrukking/gezegde
O:     als iemans bang is; Hij scheet zeuve kleure stront
V:     Durfde gij dè nie, bange broekschèèter.
     Toen'ie daor allêen moes aachterblèève, scheet'ie zeuve klêûre stront.
     Hij zaag lèèk blêek.
     Hij was zò bang! ut leek wel  dè'ie d'n duuvel zaag spartele in un
     wijwaotersvat.

broekvaon
standaardvaan
O:     een standaardvaan in de vorm vam een broek
     de standaardrijder draagt het vaan. 
V:     De ouw broekvaon van sint Juris hangt in un kaast bij Hof van Holland.

broekvink
lokvink
O:     een lokvink deed men een broek aan zodat hij niet kon wegvliegen. Door
     het slaan van een vink werden andere vinken gelokt die dan 
     op de lijmpinnen vielen.
     zie ook broekhannek.
V:     De broekvink hè'k in un appart koojke zitte.

broelie
volk van minder allooi
O:     houwt ze weg, meej durren broelie!
     brouiller <frans> verwarren, troebel maken, in de war sturen, in
     verwarring brengen,tweedracht zaaien, ruzie maken.
     bruucware bruycware <mid.ned.> levende have - soepi - broelie- òdinair
     volg
V:     Dè hèùshouwe komt van de vurhei, en is een en al broelie!Mar wè wilde;
     ut komt van niks vòrt!

broes
schuim
O:     mogelijk van droesem 
     Piet Saantevoets [Piet Santegoets], de slachter, dronk
     zenoewblaojerthee. Dit brouwsel werd door personeel van Vennerode
     gemaakt 
     voor Piet.
V:     Efkes laote broese as ge 't kôokt! Munne zenoewblaojerthee moet twee
     keer broese vur deggem afzeegt.

brompot
kinderspeelgoed
O:     brompot: een soort grote tol met getordeerde pen. als men de pen in en
     uittrekt geeft de "tol"een brommend geluid.
V:     Toen ik vèèf jaor wier kree'k unnen brompot èùt de Körvelse besar.

brônnieschupper  brônniemaoker
herrie maker met bravour
O:     die'e brònniemaoker kan beter naor hèùs gaon.
     brònnie: bravour.
V:     De Appeltjes in Gôol waare vruuger brònnieschuppers.

bronôllie
uitdrukking/gezegde
O:     ut bronôliemenneke: iemand die langs de dêûr kwam met petroleum
     bronôllielaamp= petroleumlamp > op de brander staat een lang smal glas
     > laampeglas
     bronolie > aardolie
     zuuten ôllie > plantaardige olie
     bronôlliekan is  metalen kan
     ôlliekan: aardewerkkan, "vur zuuten ôllie",   die om welke reden dan ook
     nog al eens werd geschilderd.
V:     'T piske is op, en d'r zit gin bronòllie in de laaamp.
     De vrouw van Willem is zò maoger, degge ze dur un lampeglas kunt
     trekke!
     Stikt de laamp aon! nauw snap ik ut!

brood
uitdrukking/gezegde
O:     moeders tegen de kinderen bij het eten "van brôod worde grôot, en van
     mik worde dik"!
V:     Nauw frète vòrt twee sneeje zuutbrôod in de palk van dieje witte mik.
     "Van brôod worde grôot en van mik worde dik".
     Waor gebeeje wordt is nôod, en waor gescheete wordt is brôod!
     Dun èène z'n brôod is d'n aandere zunne dôod.
     daor is gin dreûg brôod meej te verdiene, dè wordt unne schraolhannes.

brôojke
broodje
O:     un schêûrmikske
     hartjesbrood
     boere vetmik
     un fraansk
     unn kasino
     roggebrôod
     knipmik
     brôojke: zitje voor achter op de fiets. Een plankje met daar bovenop een
     zacht materiaal wat achter op de bagagedrager werd 
     geschroeft.
V:     Un schêurmikske, un hartjesbrôod, unne boere vetmik, un fraanske, en 't
     is vandaog toch St. Hubertus, dus doe mar vèèf 
     hèùvebrôojkes!
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bröst
bazig iemand,  kortaf
O:     degene bij de harmonie die de bas blaast werd ook d'n bröst genoemd
V:     Onze mister is unne bröst, en unne lilleke snauwbessem. Daorbij is ut òk
     nog'us unne botte schoefel.

brulsist
kind wat jankt
O:     brulsist. samengesteld woordt om een persoon aan te wijzen die het
     werkwoord in de samenstelling beleidt.
     er bestaan meer woorden die eindigen op ist, bv beroepen: mloemist.
     Ook voor stromingen bestaat deze constructie: communist, enz
     brullen, janken, huilen.
     brullen ww. zw <mid.ned.>: brullen, ook van geluiden van andere dieren.
     w.w.==> brullinge.
V:     As wij as kèènd jankte zeej onze vadder aaltijj net iets te nèèg: "Hee
     brulsist stop d'r naa verdomme is meej

bukkem  -  bukkum
gepekende haring
O:     haring werd gezout voor het conserveren van de vis. Dit gebeurde in
     pekelbakken.
     de visboer had ginne bukkem, mar nog wel een zeuke knuukels
V:     gebakke bukkem daor krèède dorst van.
     Bukkem dè was èèrme meense-eete.
     Hij was vruuger nie goed in gim bij de frater. T'is aaltij unne stèève
     bukkem gewist en gebleeve.

bunder
hectare
O:     hectare 100x100 meter = 10.000m²
     in oude maatvoering was een bunder minder als hectare.
     De boeren praten altijd over bunders.
     bonder, boenre, boender, bunder, buender, znw. <mid.ned.> : bunder
     bunder: 100 vierkante roeden= 1 hectare >> 1,5 morgen
V:     Des unne rèèke boer meej veul bunder grond, mar hij heej òk un vrouw
     getrouwd meej mos aon d'r kèùte!

bunt,  tukbunt
grassoort
O:     bunt: rietachtige grassoort die groeit op schrale zandgrond in heiden en
     duinen.
     samengesteld woord. 'tuk'etymologische niet te verklaren
V:     Ut dak van onze kerstal is gemaokt van bunt. Dè ginge we snijje bij ut
     Rietven op de haaj.
     Onze vadder gebrèùkte tukbunt as pèèpepoetser. D'r hing un busseltje
     in't schop.

burrie  burries
inspan gerij voor paard
O:     burriee
     bonrie <mid.ned.> berrie, burri
     Jaon Stads was raojmaoker aon de Rielseweg. [heemerf]
V:     Vruuger liet raojmaoker Jaon Stads bôome schêef groeje om daor laoter
     burries van te maoke.

bussel,  busseltje
 bos,  bundeltje
O:     bussel: >> bussel strooj, busseltje lèèmpinne
     bossele znw. <mid.ned.> : bundel, schoof, bussel
V:     toen ik thèùs wè goed te maoke hà, hè'k un busseltje blòmme meej
     genoome.

buts
deuk
O:     buts, gebutst:  deuk, gedeukt
     butsen: aanstoten
     butse, botse, znw. <mid.ned.> : buil, kwetsuur; knop; knoop
     butsen, ww. <mid.ned.> : stooten, botsen, 
     bluts znw <zuid.ned./vlaams>: deuk
V:     M'n waogentje zit vol butse sins mèèn vrouw d'r meej rijdt.
     as'ie zat is butst ie overal teegen aon.

buugekeenis
drukte
O:     buugekeenis
V:     Maokt nie zône buugekeenis om niks!

buuk
beuken boom
O:     buuk: houtsoort
V:     Dieje stoel is van buuk gemaokt.
     Langs d'n dèèk stao enkelt buuk.
     Ik hèp unne buuketuin gezet om van die gebuur af te zèèn meej d'r
     gezêever.

buut
but,               geld
O:     buten <mid. ned.>  buit maken - verdelen- verkwanselen - verdelen 
     but <frans> doel
     ons oma bewaorde d'rèn buut in de kachelschèùf 
     but: mikpunt, doel.
     bij verstoppertje heeft men een buut waar men moet aftikken. als men
     iemand vindt roept men; "buut sjefke" but <frans> doel, doelwit, 
     doelpunt
     verstopperte werd piepele genoemd.
     schap; in de betekenis van bh
V:     As op zaoterdag de jonges èùt'ut febriek kwaame leeverde ze d'r lôon in
     bij hullie moeder die hil d'n buut in d'r schap bewaorde.
     Gij zèèt ginne eerlijke buut. Gij telt nie goed!
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compassie.   kompassie
medelijden
O:     compassie: mededochen
     compassie <mid. ned> medegevoel, medelijdencompassion <frans>
     medelijden medegevoel
     compassie, <zuidned.>: medelijden
     compassion <frans> medelijden
V:     As gij ut zô begaojt hè'k daor gin kompassie meej!
     ik hep gin compassie meej 'um. "T is unne grôote zèùpert, mar ògèèrm
     die bloejkes van kender, dè zèn sukkelaers!

confuus
verward,  van het stuk
O:     confus <frans> verward vaag, verlegen, beschaamd
     sede <mid.ned.> wijze van doen, de manier waarop men zich gedraagd
     >>> seef
V:     Toen ze me vertelde dè't meej onze Toon ginne kaánt opwò, en dettie wir
     wèèr opgenoome, was ik himmel confuus. Ik was hil d'n dag 
     van ut seef aaf.

conkregaasie
congregatie
O:     conkregaasie: godsdienstige vereniging.
     congregatie: jonge kloosterorde
     kinsheid > kindsheid.
     congregatio <latijn>
     congrégation <frans>       congregatiun <oudfrans>
V:     Ons moeder was as jong mèske bij de conkregaasie. Ik weet nie welke
     want dè kan ik niemer vraoge. Wel weet ik dèse bij de Kinsheid 
     is gewist
     De kweekschool in Gôol was van de congregatie van de fraters van
     Tilburg.

custardpudding
custard, puddingpoeder
O:     custardpudding: gekookte pudding van custardpoeder. Op de pudding zat
     altijd een dikke vel.
     custard powder <engels> custardpoeder >>> crustarde <middelengels>
     open taard met pudding
     croustarde <oudfrans>    croustade <provencaals> : bladerdeeg
     crustum <latijn> met korst overdekt gebak 
V:     As wij ruzie maokte om de vel van de pudding, dî m'n zuster nôot meej.
     Die luste gin vel.
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dabbe - knelle
morsen
O:     ons kender dè zèn grôote dabbers en knellers, ze krèège un slabbeleke
     aon bij't eete, en dan zit nog alles vol as ze möllekepap op 
     hebbe!
     möllekepap >> karnemelksepap
     verdabbe
     dabben < zuidned.> paard met de voorpoten slaan, graven, vroeten,
     plonzen in water.
     knellen ? 
V:     As ge hil oe lôon verdapt, komt'r op ut ènd van de week veul tekort!

dag - vurmiddag
uitdrukking/gezegde
O:     vur unne dag en unne vurmiddag: voor een korte tijd
V:     Naa werkt ze weer in de juut bij de Peijn, ik dèènk vur unne dag en unne
     vurmiddag, die houwet nergeraant lang èùt.

dakschèèter
duif
O:     duiven blijven dilwijls lang op een plaats zitten en schijten dan alles vol
V:     Slager Pol zeej dè zèèn dakschèèters nie schèète as ze vliege toen un
     buurvrouw d'r èège kwaam beklaoge over de stront op d'r waas.

dallast     gedallast
uitdrukking/gezegde
O:     we zèn d'r meej gedallast.>> we zijn er met gesteld - we zen d'r meej
     genaaid!'
     "dal dalles" < hebreeuws>  voor .arm
V:     We zèn d'r meej gedallast, naa is de huur òk nog omhôog gegaon.

dam
dam
O:     Lotschieten: bij oneven aantal schutters telt de uitslag van een schutter in
     de kleinste groep dubbel, dit is bij het lotschieten bij St. Joris 
     Goirle. De schutter die het hoogste nummer heeft getrokken is de dam.
V:     Nao'dèk m'n nummerke vur ut lotschiete getrokke hà bleek dè'k dam was.

damesondergoed
diversen
O:     sjarretels; gordel om nylonkousen omhoog te houdenkörsetoope- 
     toebroek:  onderbroek zonder kruis   [snelpisser]
     memkörf: b.h.
     oopetoebroek; een soort onderbroek die onder rokken gedragen werd.
     Voor hun behoefte behoefden de dames hun onderbroek niet uit 
     te trekken.Ook snelpisser genoemd.
     kersetmeej nissels:corset.
V:     As ons Taante Katoo tevoet ter bèèvert gao naor de Hasselse Kepel dan
     doese aaltij d're snelpisser aon.
     Zeg zuster kunde gij de nissels van m'n kèrset îs aonsjorre!

danneetel
brandnetel
O:     dannetele < mid. ned.>  hennepnetel.
     een volkswijsheid leert ons dat "danneetel" help voor reuma. Een
     mogelijke verklaring is dat het prikkelen van de netel de reumapijn 
     naar de achtergrond doet verschuiven.
V:     As ge rimmetiek hèt motte in de dannetel gaon zitte, zeej vruuger onze
     vadder, en die had ut wir van hullie vadder en godwit waar 't die 
     wir van had.

daolder
uitdrukking/gezegde
O:     daalder: 1,5 gulden
     daelder <mid.ned.> daalder, 30 stuivers
     rijksdaalder: 2,5 gulden
V:     Op de mèrt is oewe gulde unnen daolder wèrd.

de klinkert
tilburgseweg
O:     De klinkert. Eerste verharde weg van Goirle. De weg was verhard met
     klinkers
V:     lLangs de Klinkert staon de kaajbôom.

de pèèp
toponiem
O:     de Pèèp: toponiem. pad vanaf hoek Wouwer, Veestraatje naar de
     volmolen op Abcoven.

de tien gebôoj
de tien geboden
O:     een gebed, de tien geboden, die je als kind uit de katechismus moet
     leren, en kennen!!
     de tien gebôoj: de twee handen.
V:     D'r waare wel un paor gebooj bij die de Pestoor niet presies kon
     èùtlegge.Daor praotte'nie overheen.
     As gij ut vlèès mot klaormaoke motte dè nie zò meej oe tien gebooj vaast
     vatte.

deel
de deel
O:     d'n deel
     Dorsvloer doorlopende vloeroppervlak in schuur. Van deur naar deur. 
     dele, deelen, deel <mid.ned.> planken vloer / planken /     >> deel:
     dorsvloer ±1670
V:     Op d'n deel wèr vruuger gedorst. Aon swirskaante gingen de dêûre ope
     zodèt trekt vur 't fèèn stof weg te blaoze. Soms zaate d'r òk 
     gaote in de wand meej schèùve d'r vêur.

deluuvie
stroom van iets
O:     deluuvie; < déluge <frans>: stortvloed
     deluvie, diluvie, dilovie, delovie, doluvie, dolouve, lovie znw. vr.
     <mid.ned.>: zonsvloed
V:     Ze jankte unne deluuvie aon traone toen ze durre zin nie kreeg.

dempig
kortademig
O:     dempig: kort van adem;
     dempich, dampicg <mid.ned.>: benauwd
     dampigh <vroeg.nw.ned.> benauwd
     dempigh *kiliaan* afl. van mnl. dempen: verstikken.
V:     D'n oopa is vôrt dempig en hij roggelt veul.

dèstaags. dèsdaags
op dinsdag
O:     dèsdaags, destaags: dinsdags > op dinsdag 
     dèstaagaovend
     de wevers hielden blauwe maandag. Vroeger was de maandag wat
     tegenwoordig de zaterdag is. Op deze dag werd makkelijk het café 
     aangedaan. Hier komt de blauwe maandag vandaan.
V:     Blaauwe maondag houwe en desdaags môtte leevere. Dè's nie sekuur.

dèùmke
lengtemaat
O:     van;1 duim is 1 inch. hier is een duimke 1cm.  un stripke is 1
     mm.dèùmstok > meter 
     [meetlat] van een timmerman
     schoenmaker Drik Spierings had de bijnaam Drik Dèùm
     Jan Verhoeven de timmerman noemt men "d'n dèùmstok", omdat hij op
     zijn bus een duimstok heeft afgebeeld.
V:     Zaogt er mar nog un dèùmke aaf! 
     Un dèùmke dè zèn tien stripkes.

dêûrgebont
deurkozijn
O:     gebont, gebint - dragende houtconstructie|gebint, gebont,  < mid.ned.>
     bundel, een balk die 2 andere balken verbindt, dwarsbalk, 
     balkwerk, gebinten.
V:     Ik stond in ut dêûrgebont toen d'n doodsbidder kwaam aonzegge dè
     Tinusoom dôod was.

dèùster
duisternis, donker
O:     dèùster
     dusteren [bn], duuster [bn] , duyster [zn] <mid.ned.> donkere, donker,
     duisternis
V:     Ut liep teege 's lichtendonker. Ik moes apperensie maoke om vur d'n
     dèùster  thèùs te zèèn.

dèùvemelker
uitdrukking/gezegde
O:     Dèùvekot - dèùveklok - 
     wiggelroede lopers: Janus Hoogendoorn, Jan Hoogendoorn, Jan
     Verhoeven[duiven-melker]
     een duivenhok moest niet bestraald zijn door een waterader [
     aardstraling] want dan kwamen de duiven niet binnen om ze "af te 
     klokke"
     afklokke: konstateur
     constatêûr = duivenklok
     dèùvemaand; mand om duiven te vervoeren naar duivenlokaal en vuur
     de vlucht. een bekende vlucht is de vlucht van Orleans.
V:     Gezegde. Chris pol: mèèn dèùve schèète nie as ze vliege! zeej'tie tege
     de buurvrouw die de waas vol dèùvestront hà zitte.
     Meej unne waoteraojer onder 't dèùvehok valt d'r gin dèùf op de klep.

dèùver
geen
O:     dèùver: laat zich niet makkelijk vertalen. iets van plicht of verplichting zit
     erin.
     devoor: 1]wat men verplicht is te doen, plicht 2] plichtsbetrachting,
     toewijding, ijver
     devoor znw. o. <mid.ned.>: plicht, godsdienstplicht
     devoor, devoir znw. m. <frans>: 
     wandevoor: <mid.ned.> plichtsverzuim
V:     Komde gij 't aovend nog langs, Miet? "Jè dès goes, mar nèè dan kan'k
     dèùver nie, dan hè'k meej onze Piet afgesproken.
     Hedde gij dèùver wè geld bij'oe.

deuzig
suffig
O:     dosich, bnw. <mid.ned.>: duiizelig, suf, versuft.
     deusigh, duysigh: <vroegnw.ned.> : duizelig, zwijmelend.
     dösig, <mid.ned.> *kiliaan* verdoofd, moe, slaperig, dom.
     dôos: < dosich: dom, achterlijk. >> un deuzige dôos is een pleonasme
V:     Diejen deuzige laot daor mar zitte, daor kunde gin rèèchte voor meej
     ploege.
     Die deuzige dôos zal nie gemak unnen vrijjer vèène.

dî - dee - din.
vervoeging van doen.
O:     ik dî   -   ik deej   ik dî niks.
     hij deej              hij deej'ut gêef.
     zij dî                zij dî'tur neffe.
     wij din               wij, zij, en hullie din gemèèn.
     zij din  
     hullie din
V:     Wè ik deej, din hullie nie, omdesse nie deeje wè'k zee!
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dienstmèèd.
dienstmeisje
O:     dienstmèèd > dienstmaagd. 
     Dikwijls waren deze meisjes intern met kost en inwoning. Hiedoor drukte
     zij niet thuis op het gezinsinkomen.
V:     Ons moeder diende as jonk mèèske bij unne fabriekaant in Tilbörg.

dik, dun, duukske
uitdrukking/gezegde
O:     dik, dun of dur un duukske: zeg maar hoe je het wil hebben
V:     zeg mar hoe dège'ut hebbe wilt. Dik, dun, of dur un duukske!

dikkelder    dîkelder
vaker - meerdere malen
O:     dikwijls. > dikkels  > dikkelder
V:     Hoe meer ik d'r vat, hoe dikkelder dè'k mot pisse!

dikkels
dikwijls
O:     'k heb dikkels unne lekke tuut op die verrekte kaaie
V:     Dikkels zèè'k te laot omdè'k zonne semmelaer zèè.

diksjenèèr 
anekdote
O:     anekdote van Cees Robben. 
V:     Moeder, ik neem taatemiddag munne diksjenèèr meej naor school. D'r
     komt niks van in, zeej hullie moeder snibbig, ge gaot mat gewoon 
     te voet!

diksjenèèr,  mèène diksjenèèr
woordenboek
O:     mèène diksjenèèr
     dictionair
     dictionnaire < frans> vertaalwoordenboek
V:     Ik zèè intertèèd begonne meej mèène diksjenèèr. Tegeswôorig hiet'tie
     Onze GôolseDiksjenèèr.

dil
hoeveelheid
O:     un hil dil.
     kouwe kermis: als men ergens iets van verwacht, maar het valt tegen.
V:     Un hil dil meense kwaame d'r opèùt, mar ze kwaame op unne kouwe
     kermis.

dirke - dîrekke
opmaken
O:     motte ze toch 's zien lôope, opgedirkt en'al
     dier <mid.ned.> meisje    
     dierlike <mid.ned.> bijw = plechtig
     opdirke= optutte= opmaken
V:     Motte ze toch 's zien lôope, ze brikt de bêen meej die hôoge hakke, en
     dan nog hillemaol opgedirkt, 't gelèkt wel unne 
     vogelverschrikker.

disselèèzer      dissel
soort hakmes
O:     disselèèzer:disselijzer
     disselen: voor het min of meer vierkant maken van geblekte
     boomstammen
     blekke: van schors ontdoen.       blecken <mid.ned> ontvellen, van schors
     ontdoen
     dissel, dessel, diessel znw. m. <mid.ned.>: bijl waarvan het gebogen ijzer
     dwars op de steel zit en waarmede men naar zich toe slaat.
V:     Vur ut waotere van de bôom moese ze meer as un jaor in ut waoter ligge.
     Daornao werre ze geblekt en gedisseld.

dju
vloek
O:     dju; de dju; nondedju
     dieu <frans>: god
     nondedju << nom de Djeu
     schilderij met een priemdend oog. De tekst er rond; God ziet mij hier
     vloekt men niet
V:     God ziet mij!  hant hier aon de muur Hier vloekte godnondeju nie

dobbelsteen
uitdrukking/gezegde
O:     "de twaalf gegooid'" = geluk hebben   herleidt van het dobbelen.
V:     Meej m'n vrouw hek 't goed getroffe, daor hek de twaalf meej gegooid!

doebes
lobbes
O:     doebes: unne goeje sul
V:     Gij zèèt unne goejen doebes, zeej opa. Gij meugt bij ons koome lozjeere.

doerak
schavuit
O:     doerak; scheldwoord kan negatief gebruikt worden voor ellendeling. 
     kan positief gegebruikt worden om aan te geven dat een kind een schelm
     is
     orang doerhaka <maleis> = schelm schavuit. Ongehoorzaam, verzet.
     doerak <russisch>: domoor
V:     Wè'st toch unne doerak dieje klèène van jou. "Dè wel, mar't is un goej
     jong". 

doe's dêûr
aanmoedigen tot snelheid
O:     meej oe gesemmel, doe's dêûr, dan kunne we aprensie maoke,
     doe's dêûr= doe een voort
V:     As'k erges aon begin houw'k van dêûrdoen.

dokkel    
omschrijving vrouwspersoon
O:     dokkel: kort gezet persoon. Meestal wordt er een vrouw bedoeld.
     hullie Anna is me toch un dokkel,  ze weegt wel meer as honderdtaáchtig
     pond en is aamper aanderhalve meter hoog.
     dokkele: in het water spelen
V:     Vruuger ging die dokkel dokkele in de laaj! Dè hadde moete zien!

dokkele
pootje baden
O:     vruuger wèèr d'r in de laaj gedokkeld. We han gin zwembad. Laoter heej
     de Puij un zwembad aongeleej aachter de kerk.
     duckelen, dockelen ww. <mid.ned.> : duikelen, aanhoudend bukken.
V:     In de laaj dokkele was verbòje dur de pèstoor, mar vloeke had'ie òk
     verbôoje.

dompe, dom
drijven
O:     dompen; Een bus in een gat slaan. Domp midden van een houte wiel
     waar spaken in gestoken zijn. 
     Stalen rand om wiel is reep. de rêepe van de ertkèèr zen versleete.
     dommen, dompen ww. <mid.ned.> dreunen, een dof geluid maken,
     donderen
V:     Zeg Jan d'r zit unne spêek los in d'n dom.

domwaaike
toponiem
O:     domwaajke: wei gelegen achter de brug over de leij nabij de kerk.
     eigenaar: smis Kroonenburg.
     Als een reep om een houten karwiel werd gelegd moest het ijzer snel
     afkoelen. Smid Kroonenburg gebruikte daarvoor de soort vijver in 
     het Domwaajke.
V:     In 't Domwaaijke was un gat gebraove waor aaltijj water in stond. 'T was
     daor nogal lêeg.

donderjaoge
vervelend doen
O:     "Is dè gedonderjaog naa afgelôope" zeej de mister tege die'e drèùloor
     van Saantevoets, en hij sloegúm teege z'n oore!

dôod
uitdrukking/gezegde
O:     in de straot zien: in het voorbij gaan.
V:     Val toch dôod, lèèfde gij òk nog? Dès jaore geleeje dèk jouw in de straot
     gezien hep.

dôod doen
uitdrukking/gezegde
O:     de tèèd dôod doen:  zich bezig houden met
V:     Ik maok menne tèèd dôod meej biljarte en kaorte.

dôod van iepere
uitdrukking/gezegde
O:     Hij zie't d'r èùt as de dôod van Iepere : zegt men als iemand zwaar ziek is,
     en er lijkbleek uitziet.
     in Goirle werd ook gesproken van "Uupere: Dit Uupere is
     volksetymologie. Degene die dit zeiden hadden geen idee waar UUpere
     voor 
     stond.
     Ieper: stad in West-Vlaanderen
     In de eerste wereldoorlog werd nabij Ieper slag geleverd door de Engelse
     eb geallieerde troepen. de duitsers hebben hier voor het eerst 
     gas gebruikt in de oorlogsvoering. Hierbij zijn zeer veel doden gevallen.
V:     Onze Fons leej in de lappemaand. Ik zèè's aon gewist, ik zèè'r van
     geschrokke. Hij zietér èùt as de dôod van /iepere.

dôodgemoedereerd.
rustig
O:     dôodgemoedereerd: rustig, brutaal, als men net doet of er niets mis is.
     irst kom't ie de kachel aonmaoke, en nao un uur kwaam ie
     dôodgemoedereerd d'n kreugel lêene!
     moederene: <mid.ned.> geheel alleen, alleenlijk, slechts.?

dôodsbidder
uitdrukking/gezegde
O:     Komen aanzeggen dat iemand is overleden. Gebid worden.
     Un smoel as unne dôodsbidder: een uitgestreken tronie.
V:     Hij trok un smoel as unne doodsbidder!
     Jan van Heijst, de Stoere, kon un gezicht trekke as unne dôodsbidder.

dôodschuld   dôotschult
doodschuld
O:     dootschult. doetschout <mid. ned> doetschout de uit de dood van iemand
     voortvloeiende kosten. Bij de gilden wordt doodschuld 
     voldaan als de overledene door het gilde begraven is. 
     Men kan ook de doodschuld bij leven voldoen. is eeuwen 1 gulden
     geweest [zilver-stuk] 
     De doodschuld na overlijden was een vat bier afgetapt door de knecht,
     nadat de overledene begraven was.
V:     Jan heej zunne gulde gegeve. Hij is weg bij de guld.  Dan heetie z'n
     dôodschuld voldaon bij lèève.

doomeneere
dominant zijn.
O:     doomeneere: de baas willen zijn.
V:     Hullie'n vadder doomeneert 't hille hèùshouwe.
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dôos
simpel, dom persoon
O:     dôos: meestal vrouwlijk  persoon
     dozig > deuzig> dosich
     dosich. bnw. <mid.ned.> suffig, duizelig.
     zie deuzig.
V:     Hij heej vier dochters, mar 't zèn alle vier dôoze. De buurvrouw noemt ze
     slèèkmossels.

dörpel
dorpel
O:     D'n dörpel was kèùs versleete.
     dorpel, deurpel, <mid.ned> >>                     binnen de dorpel van de heren
     [±1350]
V:     Wij han vruuger hardsteene dörpels onder de raome, en lèùke d'r vêûr.

dorst    vaderlandsliefde
uitdrukking/gezegde
O:     Ik hep meer dorst as vaderlandsliefde.
V:     Ik hep meer dorst as vaderlandsliefde zeej Jos, hij zette zunnen boog aon
     de kaant enging er aon d'n toog êene vatte.

dorst  - devosie
uitdrukking/gezegde
O:     dorst naorgelang devosie
     uitdrukking komt uit de tijd van de bedevaarten. In de regel was de dorst
     groter als de devotie!
V:     Nauw hemme d'n halven hof omgedaon. Naauw gaon we d'r eene vatte.
     "Des goed Fons, dorst naorgelang devosie".

douwtrappe
douwtrappen
O:     Op de eerste zondag van mei trekken verenigingen bij zonsopgang door
     de natuur naar een plaats in de buurt, waar de 1e mis werd 
     bijgewoond, en vervolgens het cafe wordt aangedaan. Ook werd er
     masaal naar bedevaartoorden gelopen.
     De harmonie in Goirle heeft deze traditei levendig gehouwe.
V:     Vruuger wôonde ik neffe un bestuurslid van de hermenie. Vur dag en
     douw stonde ze onder mun bed te blaoze en meziek te maoke. 
     Tegeswôorig zêevert half Gôol over gelèùdsoverlaast. 

draacht
zwangerschap
O:     zwaore draacht: moeilijke zwangerschap.
     25 januari 2010 geboren Stijn.
V:     De overgrutmoeder kwaam naor 't pasgeboore kiendje van d'r
     klèèndochter kèèke. Ze was d'r heel frêet meej, mar toen ze heurde dat'ie
     
     10 pond woog zeej ze: " Nouw nouw dès un zwaore draacht gewist zônne
     klèpper van 10 pond".

draaj aon
uitdrukking/gezegde
O:     daor zit unne draai aon: Het verhaal heeft een andere kant.
     daor zit unnen draai aon.  om aan te geven dat eten bedorven is hij gift d'r
     unne hille aandere draaj aon.
V:     Hij kan ut schôon vertelle, mar d'r zit unnen draaj aon!
     Hij stao te liege dettie barst. Hij gift d'r unne hil aandere draaj aon.

draod  -  onderdêûr krèùpe
uitdrukking/gezegde
O:     onder den draod dêûr gekroope: in den vreemde je geluk beproeven
V:     Bij ons is hil de fèmielie meej un Gôolse getrouwd, behalve ik. Ik hèp'r in
     Beek êen opgedaon. Zò Kees, dus gij zèèt onder d'n draod 
     dêûr gekroope!

draogende'aon
geregeld, voortdurend
O:     draogende-aon
V:     'K hep draogende'aon vêûl pènt. en dan doe'k gin ôog dicht

draojmaoker
spinner
O:     draojmaoker: iemand in de spinnerij
     de Wijs; fabrikant
     prèlweg: parallelweg. (altijd langs een spoorlijn)
V:     Hij was vruuger draojmaoker in de spinnerij van de Wèès aon de prèlweg

drèène
dreinen
O:     drèène: dwingend zeuren.
     unne'n verveeloor is'ie. As'ie unnen borrel te veul opheej wort'ie laastig
     en is't unne verveelende drèènklôot
     drèènklôot, drèènoor, drèèner
     drenzen ww. <mid.ned.> : kniezen, drensen   >> dreinen eerste
     vermelding: 1872
V:     As ge nie stopt meej dè drèène slao'k teege oe oore.

drèèverke
klein gezet persoon
O:     drèèverke: kort dik persoon. mogelijke verklaring: het model[kort en
     brede heupen] 
     suggereerd dat als persoon te water gaat hij of zij rechtstandig blijft
     drijven.
V:     Desse vur zo'n drèèverke nog un klêed kunne maoke waor ènig medel in
     zit.

drente
lekken
O:     drente
     dringen ww. st. <mid.ned.>: 1) sijpelen uit. 2) doordringen
V:     Dès nie dicht, 't drent 'r dêûr.

drêûg
droog
O:     zò drêûg as un noot.
     drêûge. ww. 
     horzeldrêûg
     gortdrêûg
     drocken, drucken <mid.ned.> droog
V:     die appeltaart die ons moeder gebakke hà, was zò drêûg as un noot.
     'T is horzeldrêûg, 't wordt tèèd dèt gao rèègene.
     dieje keek is gortdrêûg. Die motte meej un tas koffie wegspuule. 

drêûgklôot
een nuchter persoon met dikwijls nuchtere humor
O:     drêûgklôot: iemand met droge humor
V:     Dieje drêûgklôot krèède zunne zèèk nie lauw. En hij dient oe aaltij van
     rebriek.

drèùloor
vervelend iemand
O:     drèùloor: onsympatiek iemand. verveeloor
     druiloor; iemand die de oren laat hangen, iemand die lusteloos is, weinig
     levendig.
     De Goirlese betekenis wijkt duidelijk af van de nederlandstalige
     verklaring.
V:     Diejen drèùloor hoeft hier nie aon tekoome om te koome permiteere. Hij
     kan d'r èùt.

drie keer verhèùze
uitdrukking/gezegde
O:     niet bekend wat hiermee werd bedoeld.
     drie keer verhèùst is eens afgebraand ?   mogelijke betekenis men moet
     het noodlot niet tarten?

driegaotskachel    driegaotkaggel
keukenkachel waarop men ook kon koken. driegaats kachel
O:     Op een driegaotskachel zaten drie stookgaten met ringen waarop men
     pannen kon plaatsen. Als de kachel op een houten vloer stond, 
     |werden er glazen onderzetters onder de poten geplaatst.|De kachel kon
     men stoken met bricetten, aajerkoole, hout, en ouw 
     schoene.|Boven op het kachelblad zaten 3 ringgaten waar men een pan
     op kon zetten. Een ouderwetse waterketel hing voor de helf in 
     de |kachel. Als men een pan op het vuur zette dan werd afhankelijk van
     de grootte van de pan de ringen verwijderd, zodat het vuur 
     |rechtstreeks tegen de panbodem kwam.
     meestal stond de kachel op een metalen plaat. De kachelplaot.
V:     Un driegaotskachel was un heel gemakke keukekachel. Ge kon't d'r van
     alles in opstooke, tot ouw schoene toe! Dan hadder op ut list 
     nog wermte van òk!
     Op de noew kachelplaot was de pook gevalle. Naa zit d'r un bèùster op
     dieje schôone zwarte eemàje

driekôninge
6 januari
O:     driekôninge: driekoningen. Kerkelijk feest van de Openbaring.
     atributen: draaister, blinkend doosje als simbool voor mirre en goud. zak
     voor de opbrengst.
     In de parochie was een ware strijd rond het driekoningenzingen. In het
     patronaat zat een jury. De winnaars mochten 's avonds op het 
     altaar voor een volle kerk zingen. Daarna trok men met een
     lampionnenoptocht door de straten. de prijs die je kon winnen was een 
     nieuwjaarskoek. [ ik denk uit de bakkerij van de kerkmeester van Oers,
     eigenaar van de Slingerkoek]
     Na driekoningen werd de kerstboom en kersstal opgeruimd.
     1e maandag na driekoningen is "verloren maandag" of verzworen
     maandag. De gezworenen van de heerlijkheid Tilburg en 
     Goirle vergaderde die dag. Het gilde Sint joris houdt op die dag haar
     jaarvergadering. Ook was het vroeger betaaldag bij de ambachtslui.
V:     meej driekôninge trokke we zingend meej un draaister langs de deur. We
     zonge dan:
     Drie koninge èùtverkoore, èùt de stad van JeruuzalemBèteljem. Ut
     kiende is gebôore in unne stal in Jeruuzalem.Bèteljem die schôone 
     stad, waor Maria meej d'r kinde zat. We hebbe gezonge en niks gehad.
     Snijj un stuk van ut vèèrekesgat, snijj mar diep, snijj mar diep, 
     snijj mar in oe dèùmke nie. Wij reizen veertien dagen lang om te zoeke, in
     de hoeken. Wij reizen veertien dagen lang om te zoeken naar 
     die stal. En die stal staat vol met beesjes, en die beesjes knielen neer
     voor Onze Lieve Heer. Voor onze Lieve Heer.

drieponder
uitdrukking/gezegde
O:     ik heb munne grôotste drieponder binne, Dit zei een oud manneke om
     aan te geven dat hij er zijn langste tijd wel op had zitten
     oorsprong niet bekend!  drieponder mogelijk un brood?
V:     Op de baank bij Vennerode zeej zo'n ouw menneke; "Ik heb munne
     grôotste drieponder binne. Ut zal meene tèèd wel duure"!

drinken
uitdrukking/gezegde
O:     Toon, wilde nog un pilske: dewel-dè, dè hek liever as d'n hèlige ôlie!.
     anders gezegd: > daor spiers ik nie in. of;> liever as un pak slaog. 
     Die zùìpt as unne melijer.
     Hij kan nimmer op z'n beene staon, zò zat is'ie.
     Hij heej de pèèpe vol.
V:     Hij heej de pèèpe vol, hij is stront zat, en niemer bekwaom dettie op z'n
     bêene stao.
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droelie
sukkelachtige vrouw
O:     droelie: dôos
     drouille znw. <frans.>: lor, vod, 
V:     Die droelie moes kerbiet lusse. Daor kan ik nie meej dur êen dêûr

drugt  -  schaoj
uitdrukking/gezegde
O:     't is sund dè drugt schaoj doe.
     Voor de boeren moet het ook regenen. Bij droog weer gedijt het gewas
     niet.
V:     We hebbe un heel goej naojaor gehad, d'r is gin drop waoter gevalle, dan
     kan wel zèèn zeej Lewo de Brouwer, mar 't toch sunt dè drugt 
     schaoj doe.

druktesmaoker
praatjesmaker
O:     druktesmaoker: kabaal maken, met veel stemverhef praten
V:     Diejen druktesmaoker van jullie laot mar thèùs, die hoef ik d'r nie bijj te
     hebbe, 't is zôo al èèrg genôg.

dubbeltje
uitdrukking/gezegde
O:     zò plat as un dubbeltje = aangeven dat het vlak is 
     als het plat anders wordt uitgelegd nl; plat praote> hij praot zò plat dèt
     ongepermeteerd is.
V:     Ons Trees heej unne flinke bos hout vur de dêûr, mar ons Anna is zò plat
     as un dubbeltje. Des gelèèkend twee erte op un plaank.
     Hij praot zô plat dèt zeer doe aon oe oore!

duije
duiden
O:     duije, aonduije
     duden, dieden, zw.ww. <mid.ned>: een bepaalde betekenis of bdoeling
     toekennen.
     aonduije: aanduiden.
V:     't Doe overal zeer, mar wè'k mekeer kan ik nie duije.

dun
weinig
O:     't is dun bèùte: het is slecht weer
     't is zòmàr dun meej ut volk; er is een geringe opkomst.
     dunne, din, dun,  dinne,  bnw. <mid.ned.> : schaars, zeldzaam / gering,
     weinig waard , onbeduidend.
     alle geduurige: geregeld.
V:     'T is vandaog dun, 't is unne kouwe wènd, en't reegend alle geduurige.

dunne schijte.  dunne schèète.
uitdrukking/gezegde
O:     unne dunne schijte: aktiviteiten die weinig opbrengen
V:     Meej 3 drogiste in ut noewe winkelsentrum zulle ze alle drie un dunne
     schèète!

durlichte durligte
röntgenopname
O:     durlichte: onderzoekmethode voor opsporen tbc. doorlichten. tot het bot
     doorlichten
V:     Meej 't durlichte hebbe ze mèn d'r öt gelicht en naa mot ik naor d'n
     Klokkenbèèrg

durre, dur  -  zunne,  zun
bezittelijk voornaamwoorden manlijk-vrouwlijk
O:     durre = hare   >> dur haor is grèès / durre schort is vèùl.
     hêûre = hare   >> hêûre meens heej zèène kop lilluk gestôote.
     zunne = zijn   >>  zun fiets is versleete / meej zunne overjas lôopt ie in de
     knijs
     zèène = zijn   >> zèèn kender zen goej jong, mar zèèn vrouw spoort nie!
V:     Ze zè alle twee geschaaje, mar zèèn kender en hêûr jong gaon nie goed
     saome.De akkedeert nie.

durske
meisje
O:     Durske wordt hier weinig gebruikt. het lijkt een import woord uit een
     andere Babantse streek.
V:     Ons Marieke is toch nog zo'n durske, zo'n klèèn klutje.

durtrapper
doortrapper
O:     fiets zonder free-wheel
V:     Vruuger brogt Bart Bot ut Noewsblad op unne durtrapper rond. Hij had
     dan òk nog un fietspinneke vur op te stappe.

dutsel
sloom stijf meisje
O:     dutsel > dutselke
     duts < zuid.ned.> sukkel, stumper, onnozel mens
     duts <vlaams> sukkel, stakker
V:     Die dutsel van hierneffe zal nie gemak aon unne vrijjer geraoke. Wen
     dôos!

duurt
prijs in geld.
O:     dès de duurt nie. Daar hoeft niet veel voor betaald te worden.
V:     Dès de duurt nie, daor kunde ginne bèùl aon valle. Ik dèènk degge d'r
     goed aon doet asge dè kôopt

duuvel   -   vloeken.
uitdrukking/gezegde
O:     hij vloekt den duuvel uit de hel.
     in ieder katholiek huishouden hing een huiszegen en een schilderij met
     een indringend oog met de tekst "God ziet mij hier vloekt men 
     niet". Men placht hier altijd aan toe te voegen "verdomme"
V:     Kunde gij òk iets gewoon zegge Jan; ge vloekt verdomme alle duuvels
     èùt de hel!

duuvel   -  hôop
uitdrukking/gezegde
O:     Dun duuvel schet altij op êenen hôop: Het zijn altijd dezelfde die geluk
     hebben, of pech.
V:     Naa heetie toch wir de staatsloterij gewonne! "Ach d'n duuvel schèt altijj
     op êenen hôop"

duuvel  -  wijjwaotervat
uitdrukking/gezegde
O:     wijjwaotersvat: wijwatervat. Met je eerste communie kreeg je steevast ;
     een kerkboek, een rozenkrans, een wijwatersvatje, en soms "un 
     plestiek schilderijke meej ut Weesgegroet of het Onze Vader"
V:     Wè ging ie toch te keer bijj d'n tandars. Hij spartelde as unne duuvel in un
     wijjwaotersvat

duuvel  /  zuster
Uitdrukking/gezegde
O:     meej d'n duuvel z'n zuster getrouwd: weet van iedereen het fijne. Kent
     van iedereen de roddels.
V:     Hullie Keej lèkt wel meej d'n duuvel z'n zuster getrouwd: Die wit van
     iedereen we, mar as de zelf de vèùle waas zô bèùte hange zô ze 
     wel aanders piepe.

duuvel - haorplukke
uitdrukking/gezegde
O:     't is tegen den duuvel gehaorplukt > het schiet niet op. Tegen beter weten
     in. Juiste betekenis onbekend
     haerplocken <mid.ned>: kijven, krakelen.

duuvel - tegenslag
uitdrukking/gezegde
O:     Ge zò't 'r d'n duuvel meej gesele; als men een bepaalde gebêûrtenis
     verschikkelijk vindt voegt men toe: Ge zò't 'r d'n duuvel meej 
     geseele.
     'T is of d'r den duuvel meej spult.! > als men met alle pech heeft. veel
     tegenslag. 
     d'n duuvel schèt altij op eenen hoop! > veel tegenslag binnen een familie
V:     Eduard, de mulder, heej un klap van de meulewiek gehad. Hil z'n
     verstaand is op un hupke geschoote, hij is er af! Nauw-nauw ge zò't'r 
     d'n duuvel meej geseele.

duuvel - wijwaoter
uitdrukking/gezegde
O:     hij kekt as unne duuvel die wijwaoter gelekt heej = beteuterd kijken
V:     Piet Kloks van Hof van Holland liet un hille fles snevel èùt z'n haand
     schiete! Hij keek as d'n duuvel die wijwaoter gelekt hàj!

duuvelèèr
beroep in textielfabriek
O:     duuvelèèr: mengen van de gesmoute wol in het duuvelhòk
     In Tilburg wordt de naam 'duuvelhok'bewaard.
V:     D'n duuvelèèr had 't kaojste baontje in de febriek, 't stonk en ge zaat vol
     meej plèùs.

duuvelstoejaeger
omschrijving persoon
O:     onze sjaak vat alles aon en kan òk alles, 't is unne echte
     duuvelstoejaeger.
V:     D'n ploegbaos verslèt men as duuvelstoejaeger. Ik kan alles hier int
     febriek opknappe, en gaon staon waor d'n bnessum stao!

duuveltje
kachel
O:     duuveltje: kleine kachel, allesbrander. als kleine kachel in keuken,
     werkplaats of  studiekamer
     de vuurhaard en het roodgleoiend staan van het kacheltje wekt associatie
     met een duivel
V:     In de wèrkplaots hà'k vruuger un duuveltje staon. alles kon ik opstooke
     om't wèèrm te krèège, tot ouw schoene toe. 'T was wèèrm mar 
     de lucht was vergeeve

duuzend
het duizendste woord 
O:     juli 2007 duuzendste woord ingevoerd in diksjenèèr
      duuzend: synoniem voor heel veel
V:     Wij speule weer dêûr meej 't oud in noew. De hemme al wel duuzend
     keer gedaon!

dwaas persoon
uitdrukking/gezegde
O:     hedde gij ze nie alle vèèf?   [zintuigen]
     de vierde is naor de vèèfde zuuke [ hij heeft er dan maar drie ]
     hij heej ze nie alle zeuve op un rij  hij heej un klap van de meulewiek!
     hij heet'r vier en un krentebòlleke, en daorvan is un stuk afgebeete!
     die is meej ut bakke èùt de pan gespronge!
V:     Hij is nie goed snik, 't lekt wel dèttie un klap van de meulewiek heej
     gehad. 
     Hij heej'ter vier en un krentebölleke, waorvan d'r un stuk is afgebeete.
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dwalkschaop
ontheemd iemand
O:     dwalkschaop. een schaap is een kuddedier welk altijd bij de groep blijft.
     Een schaap alleen die bij een kudde behoort en afdwaald is 
     een verdwaald schaap. Un dwalkschaop.
V:     Toen z'n vrouw is overtleeje is ie aon d'n draank geròkt en un
     dwalkschaop geworre.

dwang  -  kindergezang
uitdrukking/gezegde
V:     Ge kunt verrekke. Gij kunt wel zegge dè'k dè moet, màr mòtte is dwang
     en hèùle is kèndergezang
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èège, èègenste
eigen
O:     hij doe nog al èège: hij doet alsof hij thuis is.
     van oe èège gaon: flauwvallen
     èègeste: eigenste >> dès mun èègeste geld.
     èège : naaste familie
     eigen, egen, egijn, eigin, bnw. <mid.ned.>: eigen, aan een ander
     onderworpen, onvrij, iemands eigendom.
V:     Des oe èègeste schuld degge van oe èège gaot. Ge mot òk irst fesoenluk
     eete.
     As't me soms'is te veul wordt gao'k naor ons Trees. Ge wìt wel dè's èège.
     Ik kan alles teege El zegge. Ik zèè zô èège meej heur.

èège, nie èège
eigen, van ons.
O:     nie èège: wordt niet beschouwd tot de familie te behoren
V:     Ons Roos is geschaaje en heej zoás ze dè zeej 'unne vriend' Naa krèèg
     ik de klèènkender meej de schoene aon! Mar 't is toch 
     aanders, 't is nie èège!

èègegeraajd
eigenwijs
O:     èègegeraajd; eigengereid
V:     Doe toch nie zôo èègegeraajd, en nimt'is iets aon van un aander,
     verrekten dwarsligger.

eegipte
uitdrukking/gezegde
O:     de vlucht naor  eegipte. naar bijbelverhaal. Hals over kop vertrekken -
     zonder structuur vertrekken.- vertrekken en alle achterlaten.
     Kek die van Hèùbregs us gaon, 't lekt warrempel wel de vlucht naor
     eegipte! 
V:     Motte die de liste Mis nog haole? 't lekt de vlucht naor Eegipte wel.!

eelend
ellende
O:     eelent, eelend:
     ellent, ellende, elende,. ellinde, alinde, elleinde, allinde, ollende,  znw. vr.
     <mid.ned.>: 1] een ander land, 2] treurige toestand, droevig lot, 
     ongeluk.
V:     Dè'k niemer kan lôope is un eelent, mar dè'k èt niemer zie is veul erger.

eemàje
emaille
O:     eemàje: een glasachtige stof op metaal die op zeer hoge temperatuur
     wordt gebrand.
V:     Flikkert die eemàje pan mar op d'n Tolstaok. Ze zit vol meej blösters en is
     kèùs versleete.

eemer
emmer
O:     eemer: oorspronkelijk houten kuip. vroeger altijd van zink. Tegenwoordig
     plastic.
     emer, eemer <mid.ned.>: emmer
     *kiliaan*
V:     In't schop kunde wel unnen eemer vèène. 

èèremoejig
uitdrukking/gezegde
O:     èèremoejig
     erremoede, erren moede <mid.ned.>: armoedig
     erren <mid.ned.>: 1] doen dwalen. 2] ophouden, hinderen. 3] van de weg
     afdwalen
V:     Vruuger moese de meense in gesticht d'r lèève slèète in èèremoej.
     Ge mot weete wè èèrmoej is aanders zèède nie wèrd dègem hed.

èèrfenis verdêele
uitdrukking/gezegde
O:     èèrfenis, èèrefenis. 
     èèrfenis verdêele: uitdrukking om aan te geven dat het zeer slecht weer
     is
     andere uitdrukkingen voor slecht weer;
     daor stuurde nog ginnen hond dêûr.
     't is baomis.
V:     'T is echt weer om un èèrfenis te verdêele. Ik kom 't aovend niemer
     bèùte.

èèrme meensekoej
geit
O:     de plaatselijke bevolking had een karige boterham, en kon de aanschaf
     van koe niet permiteren. Voor de noodzakelijke melk werd een 
     geit "in't schop gezet". Zo kreeg de geit zijn bijnaam.
V:     In Gôol praote ze over un èèrme meensekoei, as ze ut over un gèèt
     hebbe.

èèrme trekke
uitdrukking/gezegde
O:     van d'n èèrme trekke: een uitkering van de gemeente of andere
     liefdadigheidsinstelling, bv; H.Geest tafel.
V:     Die trek al z'n lèève al van d'n èèrme. Ut is godsgeklaord. Ut moes nie
     meuge.

èèrmoej
uitdrukking/gezegde
O:     èèremoejig  èèrmoejzaajer, 
     un èèrmoejig steejke = arm boeren huis
V:     Ge mot meej oe'e èèrmoej blèèf weete, ander zedde nie wèrd degge'm
     het!

èèrpel  èrpel
aardappels
O:     èèrpelroojmesien: aardappelrooimachine
     èrpelzetter: apparaat om pootaardappels te zetten
     èrpelriek: riek met platte pennenerpelziekte; aardappels mocht men niet
     op hetzelfde perceel zetten. Zo vergiftigde men de grond en 
     kreeg men aardappels met ziekten.
     in zuid-nederlang ook patat genoemd. mengvorm: patappel. 
     solanun tuberosum <latijn.
     in 17e eeuw ook wel varkensbrood genoemd. verckesbroot.,
     sueghenbroot.>> eerdtbroodt ende eerdtappel
     aerdappelen [1702]
     de aardappel wordt in de 16e eeuw naar Europa gebracht door de
     spanjaarden. Monniken verspreidde de aardappel over Europa
V:     Aaj meej jèùn meej èèrpel. Dè eete we vendaog!

èèrpelkiest
aardappelkist
O:     èèrpelkiest: een grote kist waar de wintervooraad aardappels in werd
     bewaard.
     De voorraad kolen en aardappels werd voor de winter ingekocht.
V:     Bij ons stond de èèrpelkiest in de kelder. D'r waare ôok meense die unne
     èèrpelkelder han.
     De onderste èèrpel èùt de kiest waare dikkels àmaol aont schiete.

èèseluk
ijselijk
O:     't is bèùte èèseluk koud;  wordt tegenwoordig alleen gebruikt om aan te
     geven dat het heel koud is. het ijslijk vind zijn oorsprong aan 
     vreselijk. de de klankgelijkenis met ijs heeft het woordt overleeft om een
     weersgeteldheid weer te geven. 
     eiselijc <mid.ned> = eiselijc, cischelijc, heiselijc.   bnw. > vreselijk,
     afschuwelijk
V:     'T is vandaog èèseluk koud. Oe klompe vrieze vaast aon de grond!

èèshellige 
ijsheiligen
O:     de 3 ijsheiligen zijn er eigenlijk 4; 12 mei > H.  Pancratius 13 mei > H.
     servatius 14 mei > Bonifatius. 
     11mei > st Mamertius [wordt in de regel niet meegeteld] 
     Pancraas, Servaas, en Bonifaas, die geven vorst en ijs helaas na 14 mei
     is er geen nachtvorst meer te verwachten.
V:     Nao de ijshèlige motte de slaoj zaaje, mar wel meej bietjes, aanders
     hedde strak viste veul slaoj in êene keer, en schiet ie dêûr.

èèzere zeug
uitdrukking/gezegde
O:     kek èùt vur de èèzere zeug: uitkijken opdat je iets verdachts ziet.
     zoog > zeug
     ~Joke Oerlemans~
V:     Ze hebbe hiernèffe tenaacht ingebrooke. "Ik zal wel op de èèzere zoog
     èùtkèèke.

èfenaaf  effenaaf
kortaf   niet veel verschillend
O:     kortaf - kortweg 
V:     Wè  zèède toch èfenaaf, gaoget nie goed meej oe. 
     Des èfenaaf 't zelde as ge dè zôo doet.

èffenaaf
om het even
O:     èffenaaf: ongevee, nagenoeg.   op het gelijkende af.           effen: even
     effen, bnw. <mid.ned.>: even
V:     Ik zie gin verschil die zèn èffenaaf 't zelfde. 

effenèèr
avegaar
O:     gatenboor lepelboor.  een boor om tooggaten te boren in het gebint 
     een ijzeren boor met een dwarshout er doorheen gestoken. Door krachtig
     drukken en draaien maakte men een gat.
     neffeger , navegeer, navigaer, <mid.ned.> grote timmermansboor.
     effenger, efger  <mid.ned.>zelfde als avegaer
V:     Munne effenèèr is zôo bot as unne stront. Ik krèèg gin gat gemaokt.

èffevêûl
evenveel 
O:     èffevêûl: gelijk evenveel
V:     Ik hèb d'r t'n naostenbijj èffeveul als verleeje week.

efkes
even
O:     efkes >> effes
     seffens bijw. <mid.ned.> tegelijk
V:     Ik zal irst efkes oewe baand lappe vur dè'k gao.
     Ik zal die raome efkes meej vatte as'k de leer toch hep staon.

èfkes
effen
O:     èfkes; effen, even. 
     sèffes bw. <vlaams>: zodadelijk
     effen bnw. bijw.<mid.ned.>: toestand van tijd
     om het effen: om het even
V:     zà'k oe aachterligt efkes maoke, ze hebbe oe z^gevat.
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eg
eg
O:     eg: landbouwwerktuig
     egghe <mid.ned.> : hoek   > die scarpe egghe: de scherpe punt
     egge <mid.ned.> : punt 
V:     Vruuger gebrèùkte d'n boer un eg om d.n ekker vlak te trekke.
     Tegeswôorig hange ze un dil autoobaande aachter d'n trekker.

egge
uitdrukking/gezegde
O:     meej ut egge maokte dè goed: als iets slordig of verkeerd is gegaan.
     Als men een akker erg oneffen had geploegd kon men het met het eggen
     goedmaken
V:     Zeg Kees, dè hedde toch wel hêel schandaolig in elkaar geflanst! "Dè
     maokt niks èùt, meej ut egge koomet goed"

eggel
uitdrukking/gezegde
O:     zuipen als een eggel
     eggelkèùl: [uitzoeken]
     eggel een soort kevertje. bloedzuiger
V:     Die van Tilbörg zèùpe as eggels, en kwèèke als ketelbuunders.

ekspres,  omspres
met opzet
O:     expres: meej vurop gezet plan
     exprès  bnw. <frans> : met opzet, speciaal.
     omspres ,Antwerps> : opzettelijk.
V:     Dè dît'ie ekspres, om mèn te jènne.
     Dè didder'om, dè didde ekspres om mèn op de kaast te jaoge.

eksternist
uitdrukking/gezegde
O:     'T is hier beeter as in unnen eksternist: het is hier goed.
V:     'T'is hier binne beeter as in unnen eksternist. Ge kunt de kouw bèùte nie
     lijje.

elfendertigst       elf en dertigt
langzaam
O:     1]op z'n elfendertigst > op staoj aon term uit de textiel bij linnenweven.
     iets met kammen 11 en 30 wat zeer slecht opschoot. 
     2] in de tijd van de 7 provinciën bestond de afvaardiging vanuit de
     provincie uit 11 steden en 30 dorpen. Alle plaatsen moesten hun 
     zegje hebben, dit bevorderde de de slagvaardige besluitvorming niet. Het
     ging heel langzaam. bron Freke Schoemaker
     aonzette: aankomen
V:     Dè schiet nie op zo, as ge op z'n elfendertigst aon  de gang zèèt.
     Op z'n elfendertigst kwaam ie aonzette.

èlle(n)boog
uitdrukking/gezegde
O:     aachter d'n elleboog hebbe: stiekem.
V:     Pas op! Die heeg't aachter den ellenboog

ellegoedwinkel
textielwinkel
O:     bij Jante Lèùjte konde vruuger ellegoed kôope aon de kerkweg  
     ellegoed: een el is een lengtemaat stof aan de meter
     kerkweg = kloosterstraat - de klinkert = tilburgseweg  [goirle]
     dergelijke liedjes werden door de jeugd gezongen om iemand uit de tent
     te lokken.Ook waren er zo volksgerichten: voorbeeld 
     ambtenaar van de gemeente had gestolen in een van de eerste
     supermarkt in Tilburg.
     Heebàberieba, jatte bij de PRIBA
     daar kun je alles haale,
     zonder te betaale.
V:     rijmpje- liedje :  Jantje Luijte, 
                             kan nie flèùt,
                             kan nie kak 
                             want z'n gat is dicht gebakke!

els
uitdrukking/gezegde
O:     deze uitspaak deed "d'n dikke Jaon de Brouwer"als gemeenteraadslid bij
     de installatie van de nieuwe burgemeester van de Elzen. De 
     burgemeester was uiters verbolgen over deze uitspraak. De reden was
     dat hij de uitspraak niet begreep.
     Als de boeren een nieuwe steel nodig hadden sneden zij die uit de heg.
     Een steel van els was taai en buigzaam, hij brak niet snel. Wel 
     kan hij wat schoonheisfoutjes hebben; een beetje krom en een noest
     erop.
     Bij het vertrek van burg.v.d.Wildenberg sprak boer Schel[Jan
     Schellekens] "unne betere hoeve we nie te krèège".
V:     Wè zulle ut d'r meej moete doen, ôok al is'ut mar unne els!

end weg
gevorderd
O:     un end weg zèèn: ver gevorderd
V:     Ons Tooke is al un end op weg, nog aacht weeke en dan lôopt ze op d'r
     liste been.

eng
nauw, 
O:     eng: 'n eng gat; een te klein gat
     enge, inge, bnw. <mid.ned.>: eng, nauw, beperkt, kort. 2] beperkt van
     geestvermogens, 3] angstvallig, nauwgezet.
V:     As wij meej z'n viere in dè fortje van jouw motte zal't eng worre.
     dè gat hèdde te eng gemaokt. Naa zitte meej de meleure.

engeldesheere,      engel des heere
engel des heren
O:     gebed om twaaf uur als de kerkklok d'n engel de Here luide.
V:     Toen ik bij frater Hironymo zaat in de zisde klas, hêûrde ik  iederen dag
     net vur twaaleve d'n elgeldesheere luije. 
     Meej un èùtvaort bleeve de rekenbuukskes dicht want dan trok hil de klas
     naor de kerk als zangkoor. Dè kon toen nog!

engeltje
uitdrukking/gezegde
O:     't is un engeltje in d'n hemel = overleden kind 
     engeltje over oe tong pisse: iets lekker vinden
V:     Hullie jongste dochter is overleeje, en hullie moeder kan d'r nie over heen
     koome. toen zeej de pestoor; de't zeeker un engeltje is in d'n 
     hemel. En daor kon ze ut meej doen!.
     Die'è ouwe klaore smaokt goed. T'is verdomme net of detter un engelje
     over oe tong pist.

ènigte
enige
O:     kachellaoj > kachelschèùf
     Bij aanvang van de 1e wereldoorlog bracht boer Hermans een
     kachelschuif naar de smid die was doorgestookt. "komt over ènigte 
     daoge mar us infermeere"zeej Jan. Na de oorlog in 1918 bedacht
     Hermans dat de kachelschuif nog bij de smid stond.: Zeg Jan ik koom 
     us infermeere naor m'n kachellaoj? Nauw dè trefte niks, zeej Jan, ge
     waart nog nie aon de burt!!!!! 
V:     Over ènigte daoge is oe kachellaoj klaor. Zeej Jan Hôogendôore, de
     smid.

entele  entele
sarren, vervelen
O:     entele - drèène.  entêter <frans> bedwelmen, duizelig maken -
     hardnekkig volhouden, 
     koppig volharden 
     anden <mid. ned.> : irriteren
V:     Naa stopte meej dè geëntel, ge frèt oe bord leeg, en ge houwt oewe
     mond dicht. Gullie haolt bij jullie moeder 't bloed onder d'r naogels 
     vandaon! zeej hullieje vadder.

epidimia epidemia.
epidimie
O:     epidimia, epidemia: 
     epidimia znw. vr. <mid.ned.>: een heersende, besmetttelijke ziekte
V:     Dè's lang geleeje dè hier un epidemia hirste.

erbeezieje
aardbeien
O:     erbeezieje: aardbeien
     braonbeezieje: bramen
     ertbesie, eertbese, aerdbeyeraerdbey znw. <mid.ned.> aardbei
V:     Ik lus àlèèn erbeezieje van de kouwe grond.
     Ons Anna die frêet praot hattet over "aordbaaje" Mar des glad fout!

erdal
naar de knoppen.    kapot.
O:     erdal: naar de knoppen. defect. naar de kloten.
     {erdal: aarddal?}
V:     Ik hà munnen brommer èùtgelint, en toen ik um trug kreeg bleeke de
     zèùgervèère naor d'n erdal.

ergeraans
ergens  ander
O:      ergeraans: op un aander.
     iveraans: op een ander.
     ergeraans = ergens anders.
V:     As ge ment degge hier un kaoj kosthèùs het, mòt-ut ergeraans gaon
     prebeere. 
     Dan komde d'r wel aachter. 
     'T is iveraans mistentèts un stuk minder.

èrmoej
uitdrukking/gezegde
O:     as ge meej oe'e èrmoej ginne blèèf wit zèède nie werd deggum hèt.
     uitdrukking om te benadrukken dat je sober leeft
V:     Ik hep gin vlieg dôod te nèèpe. Ik hep niks mir. Mar jè, ge mot meej oewe
     èrmoej blèèf weete, anders zède nie werd deggum het!

èrpelfooj
aardappelfooi
O:     had men thuis in d'n hof onvoldoende ruimte, dan werd er bij een boer
     een stukje grond gepacht voor het telen van aardappels. Na het 
     rooien van de aardappels moest de pacht voldaan worden bij de boer. De
     pachter werd onthaald op "boere-vetmik meej koffie" 
     dit was de èrelfooj
     fooj >> foi <frans> woord, trouw, vertrouwen 
     foi >> faire = geloofwaardig
V:     D'érpel zen dees jaor niks gewist en naa moe'k de paacht ôok nog
     betaole, en ik weet nog nie waorvan, en op de èrpelfooj zulle we wel 
     nie hoeve te koome!
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erte
uitdrukking/gezegde
O:     hij heej bij ons z'n erte èùt. 
     Als iemand zich bij het gilde meldt als gildebroeder wordt er geballoteerd.
     Men stemt met erwten en bonen. Bij meer bonen als erwten is 
     men aangenomen. Bij meer erwten is men afgewezen.>>> Hij heej z'n
     erte èùt.
     balloteren bij gildeleden; erte en boone
V:     Hij kan gin goed mir doen, hij heej z'n erten èùt.

èrteteller
niet ruim denkend
O:     èrtetèller / muggezifter / miereneuker: 
V:     Ik gao nie te biechte. Onze Lieven Heer is ginne èrtetèller!

ertkèèr
zandkar
O:     ertkèèr: zandkar getrokken door een paard
     de sponningen of borden zorgen ervoor dat het zand er niet af valt het
     bord op de 
     achterzijde is; 't hubbert
V:     De zandkar staat omgestoten en de stalen banden om de wielen zijn eraf.
     De ertkèèr stao te heuj, en de reepe zen d'r aaf geloope.

ertrèès
geleiding waarlangs erwten groeien
O:     ertrèès: ertenrijs 
     stakketsel van lange takken, zwiepen of gaas waar langs bonen omhoog
     groeien in de moestuin. Waarlangs de plant omhoog rijst.
     rijs znw. <mid.ned.> tak.    >> rijshout
V:     'T is groejzaom weer, ik zal rap d'n ertrèès motte zette.

èùr
uier
O:     de koejèùr zen ontstooke.
V:     Ze zegge dè friekendelle van koejèùr zèn gemaokt!

èùtbèùke
veel eten
O:     èùtbèùke: uitbuiken. de plooje èùt oewen bèùk frèète.
V:     Van èùtbèùke heej onze Sooj un gewônte gemaokt.

èùtdraogerswinkel  -  èùtdraogerij
uitdrukking/gezegde
O:     èùtdraogerij: een huis vol met allerij meubels en rommel. 
     utedragen <mid.ned.>: naar buiten dragen uit een huis.
     utedragerie, uytdregerie, utedragerij <mid.ned.>: het uitdragen als
     beroepmatige bezigheid. Het uitdragen van goederen die dan werden 
     verkocht.
V:     Bij de mèùlder van d'n ouwe meule van d'Abkoove is't unne
     èùtdraogerswinkel. Ge brikt de bêen as ge binnekomt.
     Bij die èùtdraogerij van jouw kan niks mir bijj, 't staoter zô vol as un potje
     meej piere. 'T staoter mut vol.

èùtfreete
iets doen wat niet mag.
O:     èùtfreete: iets doen waarvan verwacht kan worden dat het niet in de haak
     is.
V:     Witte wè onze klènste naauw wir heej èùtgefreete? Hij heej bij de pestoor
     zunne fietsbaand laote leeglôope en 't sepapke heetie 
     weggeflikkerd. Naauw toen'ie thèùs kwaam hattie't gefreete. Dè snapte.

èùtgepakt
sint nikolaasgeschenken
O:     èùtgepakt: de cadeautjes gekregen met Sint Nikolaas
     naor ut èùtgepakt gaon kèèke: naar de kadeautjes gaan kijken die
     kinderen gekregen hebben.
V:     Venaovend mot ik meej de kènder naor ut èutgepakt bij Ooma. Daor rijdt
     Sinterklaos nog op taofel
     Op zis deesember vèèn ik ut heel leuk om naor ut èùtgepakt te gaon
     kèèke bij ons kènder.

èùtgestald
etalages tijdens sinterklaos
O:     èùtgestald: > uitstallen > tentoonstellen.
     oudste vermelding 1809: uytstallen
     In de sinterklaastijd was het de gewoonte dat winkeliers een kamer,
     meestal de voorkamer van het woonhuis, betrokken bij de winkel 
     om al het lekkers te laten zien.
     stallen zw. ww.<mid.ned.< 1) stallen, op stal brengen, 2) uitstallen, te
     koop aanbieden.  op een "stal": op een stal of markt.
V:     Sinterklaos heej èùtgestald. As't donker is gaon we kèèke, zeej taante
     Anna teege d'r kender.
     Bij d'n bèkker "Kees van Nôrtjes" was de vurkaomer leeg gemaokt om
     alle sôorte brôojkes te laote zien.
     Meej Sinterklaos kreege wij van ons Ooma unnen appel meej unnen
     feftiger d'r in.

èùtkaajer
zuinig iemand.
O:     iemand die lieft niets uitgeeft, iemand die nie vur halfelf schètklaplooper
V:     Jaonneke is unne klaplooper. Hij kaaj'ut èùt, en schèt nie vur halfelef!

èùtkruije
uitrijden
O:     èùtkrèùje: met de kruiwagen weg rijden.
V:     In ut vurjaor wèèr de stal èùtgekruijd. De mis ging op d'n ekker.

èùtlegge
verstellllen van kleding met het doel groter te maken.
O:     èùtlegge: als men uit kleding gegroeid was werd die uitgelegd.
V:     Ik zal munne zjàketjas motte laote èùtlegge. Teegeswôorig haauw ik'm
     meej un zwart illustiekske dicht.

èùtpêûre
uitzoeken
O:     èùtpêûre >> pêûre
     puren, pueren. ww. <mid.ned.> : wroeten in het kwaad van een ander; 
     zich verdiepen in; zich toeleggen op.
V:     Hoe dè dè daor zit mot ik us èùtpeure.

èùtreffele
uitrafelen
O:     De vaon is himmel èùtgereffelt. De frònnies hange d'r aon.
     fringe.  <mid.ned.> zie frònnies
V:     Toen Adam vur ut irst moes poepe, mot ie gedacht hebbe dettie
     èùtreffelde.

èùtschiete
schoonmaken
O:     Bij 't èùtschiete van 't vèèrelkeskot hak munne kop lilluk gestôote aon't
     durgebont.
V:     Alle jaore wèèr ut vèèrekeskot èùtgeschoote, en de mis èùtgekruijd op de
     mishôop.

èùttrouwe
van huis uit trouwen
O:     èùttrouwe: uittrouwen >> tot aan het huwelijk thuis wonen.
     Bij de boeren was het gebruikelijk in mei te trouwen. Ook werd de
     dinsdag als ideale dag beschouwd.
     In mei stonden de koeien buiten en was het land ingezaaid. Ze hadden
     wat meer tijd.
     Waarom de dinsdag als trouwdag werd genomen is niet geheel duidelijjk.
     Maandag was wasdag. Mogelijk heeft dat er iets mee van 
     doen? 
     introuwen: na het huwelijk gaan inwonen. 
V:     Ik zèè thèùs èùtgetrouwd, en Bij m'n vrouw ingetrouwd

èùtval  -  goedmaoke
uitdrukking/gezegde
V:     Hoe denkte dè dè  goed komt Jaon? "Dè wee'k nie Anna, dè mot dun
     èùtval goed maoke".

èùtvente
langs de deur verkopen / leveren
O:     èùtvente: koopwaar aan de man brengen.
     venten: leuren.
     venten, vinten zw. ww. <mid.ned.>: verkopen, te gelde maken
V:     Waorveur denkte gij dèsse de de prèlweg neffe de Tilbörgseweg ventweg
     hiet?

èùtzakke
voorzien van spullen
O:     èùtzakke: voorzien van eten en drinken
V:     Ik hep alzelèève munne mèèns, as'ie naor ut febriek ging goed èùtgezakt.
     Ik moet ons kender nog èùtzakke as zemerge vertrekke. 

èùze
azen
O:     èùze: azen op, ergens opuit zijn.
     asen, esen, eesen, zw.ww. <mid.ned.> zich voeden, eten,op voedsel
     uitgaan door dieren. met aas dieren vangen (lokaas).
V:     Dieje vènt van d'r èùst op d'r geld. Daorem is'ie meej d'r getrouwd.

euzel
geen
O:     d,n euzel lekt. zie Cees Robben gedicht. 
     Oversteek van dak waar men onder kan staan 
     euzel van euzie   - ozie <zuid ned.>  ook euzing  onder de euzing van een
     rieten- of strooien dak 
     ozing: over de muur stekend dak waarvan de regen afdruipt
V:     Onder d'n euzel blèèvde drêûg as't rèègent, en neffe d'n euzel motte de
     rebarber plaante!

èvezaans   avezaans
voorspoed
O:     avancer <frans> bespoedigen, voortgang
V:     Dees is munne leste borrel. ik vat'um op unne goeje àvezaans.

ewèg
weg
O:     ewèg: weg, afwezig.
     enwech, inwech, enwoch, enweech, enwege, bijwe. <mid.ned.>: weg,
     heen.
     enwech bringen = wegbrengen / enwech driven = wegdrijven / enweech
     vloeyen = wegvloeien /
     away < eng.> : weg, heen
V:     Ons Hèn is ewèg. Z'is meej hullie moeder naor Lourdes heene 'n kèèrs
     aonsteeke vur mèen.  Ik hoop dèsse volgend jaor die kèèrs nie 
     mot gaon èùtblaoze! 'T zal goed zèèn as ze trug is in Gôol.
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faalie  faolie
geen
O:     op z'n faalie krijgen ervan langs krijgen. op oe mieter krèège
     faillir <frans> tekortschieten
     en faille <frans> fout
V:     Hij hat'ut flink begaojt. Van hullie vadder kreeg ie flink op z'n faalie.

fakkedoelie
omschrijving vrouw
O:     mogelijk relatie met: faelgen <mid.ned.> te kort schieten. - achteruitgaan -
     in gebreke blijven
V:     Die fakkedoelie verslonst d'r hèùshouwe en mishouwt d'r kender.

fakterij   faktorij
werkplaats
O:     factorerie  <frans> factorij >> werkplaats, wèrkplaots
V:     As ge onze vadder mot hebbe mot'um zuuke in zunne fakterij.

fàliekaant
overtreffende trap
O:     faliecant mid.ned. = een niet rechte hoek, een scheeve kant  
     wordt alleen gebruikt in combinatie van tegen zijn
     'k zèè'r faliekant teege
V:     Gij kunt dè wel goed vèène, mar ik zèè fàlikaant teege. Ze naaje hier
     àmol durre èège naod. 'T mot afgelôope zèèn.

fameus
uitstekend
O:     fameusement <frans> uitstekend, geweldig
     famoos  bnw.<mid.ned.> eerrovend, berucht, befaamd. In Mid.Ned. heeft
     dit  geen relatie met fame.
     fame, faem, znw. <mid.ned.>: faam, naam, gerucht, 
V:     M'n klèèndochter kan zôo goed leere desse un klas maag overslaon, des
     toch fameus war Piet.

febrieke
fabrieken
O:     koekfebriek: AHO Huijbrechts
     textielfabrieken: Puijenbroek, De Wijs, van Broekhoven, HTI,
     Puijnenburg, van Enschot, van Besouw, Sjef Dun, van 
     Lidonk, de Vries, woningtextiel, 
     Bij het sluiten van de fabriek van van Enschot kreeg iedere werknemer
     een gouden tientje op de laatste werkdag.
     Sjef Dun aan de Zandschelstraat maakte badstof [breiën]
     woningtextiel zat in de industriestraat. Deze maakte gordijnstoffen en
     tafelkleden.
     Aan de fluit kon men horen welke fabriek zijn personeel naar de fabriek
     riep. Bij aankomst moest men klokke.
     Jaonneke de Vries aon den Tilburgseweg maokte enkel juut.
     febrieke ww.: maken, in elkaar zetten.
V:     In Gôol han we allêen mar textielfebrieke en ut koekfebriek aon de
     Noewkerksendèèk.
     Ik hèp un kaast in elkaar gefebriekt. 'T is wel un gammel ding.

feduusie
vertrouwen
O:     feduusie < fiducie: het gevoel dat men zich op een persoon of zaak
     verlaten kan. WNT
     fiducia  < latijn> >> fiducie
V:     Dè geval daor dè lôopt nog slèecht aaf. Daor hep ik himmel gin feduusie
     in.

fèèn
uitdrukking/gezegde
O:     de's un fèèn meens, die pist wijwaoter. 
     vur fèèn meense en motrèègen motte oppaase!
     zò fèèn as poppestront / zo fèèn as fèèngemaole poppestront 
V:     Die zèn zôo fèèn as poppestront, die bidde onze Lievenheer van't krèùs.

fèèn meense - motrèègen
uitdrukking/gezegde
O:     vur fèèn meense en motrèègen motte oppaase;  uiterlijke schijn bedriegt
     ut regent luie wèève: grote regerndruppels 
     kermis in de hel: regen en zon, 
     ut miezert un bietje 
     ut miezert = 't is motrèègen
V:     'T rengelt verdomme al d'n hillen dag!  Jè Sjef; Vur fèèn meense en
     motrèègen motte oppaase!
     Die zit iedere zondag in de irste baank, en bid onze Lieven Heer van ut
     krèùs!  Jè, vur fèèn meense en motrèègen motte oppaase.

feftiger
rijksdaalder
O:     feftiger: muntstuk of papieren geld. Met een feftiger werd in de regel het
     muntstuk genoemd.
     50 stuivers is fl 2,50.
     per stukgoed: er werd betaald per geleverde prestatie. 
V:     Kunde gij men unne feftiger lêene, dan kan ik m'n kaort betaole, en
     volgende week prebeer ik um over te houwe.
     Bij van Lisdonkverdiende unne feftiger per dag meej hard wèèreke. Ge
     stond per stukgoed.

feliet     fejiet
failliet
O:     faillite <frans> bankroet
V:     Meej dieje hooge tèèd die ze voerde, is't niks gèk dèsse fejiet zèn.

fermeselliesoep
soep met vermicelli.
O:     fermesellie >> fermesel >>> vermicelli.
V:     Bij ons drèève d'r gin vetringe in de soep, enkel van die verrekte
     fermèsellie!

fermeteere
fermenteren
O:     In de oorlog was overal een gebrek aan. In het bijzonder tabak.Daarom
     kweekte men zelf 
     tabak
     termen uit de tabakscultuur
     fermeteere;
     versnijje;
V:     In Gôol han we ôok  ènigte sigaaremaokers. De vadder van Pit
     Schuurkes was d'r êene. Hij zaat aon de dörpstraot.

fief
vlug, levendig
O:     fief; vief bnw. <zuidned.> : vurig; fel; ontstuimig
     ontleend aan frans  vie= leven
V:     Ons grutmoeder is nog heel fief, 't is nog un petent wèfke

fielesefaosie
aangezicht
O:     fielesefaosie
     in Diksjènèèr Tilbörgse Taol staat: fiezelemie
     physionomie. <frans> : gelaatsuitdrukking,gelaatstrekken, gezicht; uiterlijk
     aanblik.
V:     onzen oopaa was geklotterd en hil zunne fielesefaosie laag oope.
     Dieje fielesefaosie van dieje lamzak vergeet ik nôot mir.

fienaol
alles
O:     fienaol; finaal
     finaal: tot het einde
     final bn. <frans>: laatst, slot, 
V:     De pan pap die gekôokt wèèr was finaol op.

fiep
zie strooptuut
O:     fiep: Vooral fraters hadden voorkeur voor bepaalde leerlingen. De
     leerlingen die dit twijfelachtig genoegen hadden werden fiep 
     genoemd.
     fiep klanknabootsend woord. Als een baby aan fles of borst zuigd komt
     daar een fiepend geluid vrij
V:     Frater Hyronimo was liever op school as in't klôoster. Om vier uur bleven
     die fiepen hange om de frater 'te helpe'. 

fietslappersdèùme
duim
O:     fietslappersdèùme: duimen die doorbuigen. Dergelijke duimen krijf je als
     je veel buitenbanden op de velling hebt gedrukt.
V:     Mar jonge, we hedde gij fietslappersduime.  Meej unnen baand oplegge
     zulde gij gin moeite hebbe.

fietsplaotje
fietsplaatje
O:     voor de oorlog moest er belasting worden betaald voor het fietsen op de
     openbare weg. Als voor een fiets werd betaald werd er een 
     "fietsplaotje" opgeschroefd.
V:     Naa moe'k tevoet naor hèùs. Mun fietsplaotje is gestoole! 

fikke
handen
O:     fikke: tein gebôoj (tien geboden)
     ficken, vicken, <mid.ned.>: slaan treffen, 
     fikkere <1351> middelvinger
V:     'K hè m'n fikke aon de knor van de kachel verbraand.

fiôole
violen
O:     fiole, fiëlet, fiolette, violette, fiolenbloeme
V:     Ik hep net fiôoltjes op ut graf van d'n opaa gezet.

fipoow
flop
O:     fipoow: mogelijk afleiding van fiasco
     fiasco znw. m. <frans>: mislukking, falen 
V:     dè fist was op unne fipoow èùtgelôope, d'r moes veul geld bijj

fitselstekke
wilgentenen
O:     fitselstekke: een vlechtwerk van wilgentenen. Als muur [afscheiding]
     gebruikt werd het vlechtwerk besmeerd met leem.
     vitse znw.vr. <mid.ned.>: teen
     vitselen ww.zw. <mid.ned.>: heen en weer bewegen  => vlechten
V:     In 't Smiske op de schôorzolder is de afschaajing gemaokt van
     fitselstekke. Dè wît gìman want d'r komt gìmeens.

flambèèr
hoed
O:     flambèèr >> flambard  >>> hoed met grote brede rand.
V:     In de ouw kaort van de Guld stao desse un flambart op moese as ze meej
     de pèrsessie meej moese.
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flambouw. 
flambouw
O:     flambouw: fakkel.
     flambouw: lantaren op een steel voor tijdens de processie.
     flambeu. znw. <mid.ned.> fakkel.
     flambeau. <frans>: flambouw.
V:     Bij de presèsie droege de misdienèèrs de flambouwe. As't hard waajde
     was't nie gemak dè kèrske aon te houwe.

flaneere
op stap gaan
O:     flaneere: gaan stappen. van café naar café gaan
     flansen <mid.ned.>: slenteren  < flâner <frans>; geslenter, het slenteren.
     >> lanterrfanten: niets doen
V:     Mèèrge gaon we naor Tèlbörg. Dan gaon we flaneere op d'n Heuvel.

flansen
in elkaar zetten
O:     flansen: slordig in elkaar zetten.
     flansen onomatopoëtische vorming.   
V:     dè's schandaolig in mekaar gefanst. Dè valt naa al èùt elkaar van
     èllende.

flaoter
flater
O:     flaoter slaon: gezichtsverlies lijden
     flatter <frans> : vleien / strelen / mislijden  >>> flatteus: mooier doen
     lijken.
V:     Vleej week sloeg ik unne flaoter. Ik vroeg oe dèt meej hullie moeder ging,
     en die bleek al jaore dôod.

flenel,  flènel
flanel
O:     lichte en losse weinig gevolde wollen of halfwollen stof, met een glad of
     gekeperd 
     Weefsel gebruikt voor onderkleding en nachtkleding, direct op het
     lichaam gedragen 
     Met unne flenel wordt soms ook een hemd bedoeld
     interlock = soort stof waarmee een lange onderbroek wordt aangeduid.
V:     Munne flènel is zôo versleete degge d'r nog ginne poetsdoek van kunt
     maoke.Hij hangt van gaote aon mekaar.

flets
flauw, bleek
O:     flets
     flac, flache <oudfrans>: flauw,smakeloos, slap, mat, mager, bleek
     flaccus <latijn> slap, week.
V:     Wè ziede gij d'r flets èùt, zèède ziek of wè
     Die gerdèène hebbe un flets kleurke.

flèts
kleurloos
O:     flèts: kleurloos, zonder contrast.
     flac, flache <oudfrans>: zacht, slap, zwak
     flaccus <latijn>: slap, week.
V:     Wè ziede gij d'r flets èùt, hedde wè onder de leej?
     Ge zèèt wel klaor meej schildere, mar ik vèèn ut ammaol we flèts.

flèùm
slijm
O:     flèùm: fluim: 
     roggel: opgehoest slijm >onomatopee
     flume <frans> : slijm
     phlegma <latijn/grieks>: ontsteking
V:     Van dè geroggel wor ik nie goed, en dan die flèùme die d'r èùtkoome, Ba!

flèùstere
fluisteren
O:     De pestoor flèùsterde wel iets te hard in d'n biechtstoel. Iedereen kon
     meej geniete! 
     Popeliere flèùstere as't waajt
V:     Ik heb'um'is ut êen en aánder in z'n oore geflèùsterd. Ik was ut spuugzat,
     dè gehorzak en geëntel.

flèùte  /  liege
uitdrukking/gezegde
O:     as'ie flèùt liegt'ie al: notoire leugenaar
V:     Geleuft d'r mar niks van, as'ie flèùt liegt'ie al. En van de irste leuge is íe
     ôk nie gebarste.

flikflooje
lichamelijk contact
O:     flikflooje : lichamelijk contact bij een vrijend paartje
V:     Hullie moeder zeej aaltij: Wègge doet motte zelf weete, mar hier in hèùs
     wordt nie geflikfloojt.

floer
fluweel
O:     omfloerste trom: bij rouw bedekte trom met zwarte doek
     floers <mids.ned.> fluweel  floersch, floers
V:     Ons oma had floerse gerdèène in de goej kaomer.
     Meej omfloerste trom liep de guld aachter ut lèèk aon.

flötjeshout  Flier
vlierhout
O:     vlier had een zachte kern [merg] die eruit kon. Van flierhout maakte men
     een proppenschieter, om elsenproppen te schieten. Van 
     flierhout kon men ook een fluitje maken. 
V:     Bij boer Broek op't Ven stond goeje flier in de hèg vur unne
     proppeschieter te maoke. In de Hèlle plukte we de proppe.
     Van flier sneeje we un flèùtje. 

foetelpot
rommelpot
O:     foetelpot > foekepot > rommelpot   (onomatopee)
     een "vèèrkesblaos" op een pot gespannen met in het midden van de
     blaas een stok. 
     ge moest geregelt in oe haande spierse om goej gelèùd te krèège.
     vèèrekesblaos > frutblaos
V:     Meej driekoninge maokte we unne foekepot van un frutblaos die we bij
     d'n slagter haolde.

foezele
niet eerlijk handelen
O:     foezelen, smokkelen, bedriegen
     fuseln <duits>: slecht werk, knoeien
     iets weg foezele. 
     foezel znw.: jenever van slechte kwaliteit
     fusile <latijn>: iets vloeibaars
V:     As ge meej ons kaort motte nie foezele, want dan ligde d'r meej èùt.
     hijj had die footoo gauw weg gefoezeld toen z'n vrouw binne kwaam.

fokkereere       fokkedeere
kinderen krijgen
O:     fokkereere - fokkedeere: fokken.
     fokken, focken, ww. <mid.ned.>: kinderen voortbrenen of verwekken.
V:     Ze heej al unne strêûp jong, en dè fokkedeerd mar aon.

fokske
hond
O:     fokske; hondenras = kleine witte hond met zwarte tekening. Zijn
     watervlugge honden. De boeren hadden allemaal een foks.
V:     Wij hebbe un fokske vur ut vange van de ratte en de mèùs!

follie
uitdrukking/gezegde
O:     onder de follie houwe: ten doop houden in de kerk. [doopkleed] 
     foulard  <frans> soort zijden stof ,zakdoek, hoofddoek
     falie <frans> 1]mantel. huik. sluier. 2] verkeerd: faliekant verkeerd
     follie: doopkleed
V:     Ons An heej jouw nog onder de follie gehouwe bij pesoor van Riel, en ik
     hep meej jullieje vadder ut schèèl d'r af gedronke.

follievôuwer
schijnheilige   wijwaoterpisser
O:     un follie is een omslagdoek ofwel een neusdoek bij uitvaarten werd door
     de vrouwen een follie gedragend. Deze heeft niets met de 
     follievouwer van doen.
     falievouwer: <zuidned>: mooiprater, pluimstrijker.
     Een doek van over het hoofd tot aan de grond mogelijk van  faille <frans>
     = ruwe zijden stof. Mogelijke oorsprong: fielefaawe, 
     fieliefaawe <brabants> overdreven zitten praten, 
     flikfooien in figuurlijke zin; schijnheilige huichelaar 
     In omgeving van Eindhoven spreekt men van filifaauwe= flemen, vleien,
     ook spreekt men van filisofen. Het is aannemelijk dat beide 
     uitspraken een gemeenschappelijke oorsprong hebben in "filosoof" Dan
     heeft de Tilburg/Goirlese follie er iets mee van doen.
     WNT: falievouwer: mooiprater, pluimstrijker, huichelaar,
     In Tilburg kent men fielefaawe: zeuren.
V:     D'n dikke Tiest is unne echte follievôuwer, sondags op de irste baank in
     de liste mis, mar z'n perseneel wordt mishouwe.

fonsbaos
werknemer van verzekeringsmaatschappij
O:     de fonsbaos haalde wekelijks of maandelijks de contibutie of
     verzekeringspenning op
V:     Dieje klèène van jullie lèkt op ginman. "Jè ik denk dettie van de fonsbaos
     is" zeej Jaon!

fôole
frutten
O:     ons Tieneke zit d'n hille dag meej durre tutdoek te fôole.
     meej durre tutdoek > vrouwelijk         
     zunne tutdoek > mannelijk
V:     Hij komt nie van plak. Hij kan d'n hille dag zitte fôole.

fotteke
vagina meisje
O:     fotteke
V:     De mèskes hebbe un fotteke, en de jonges un vogeltje!

frak
uitdrukking/gezegde
O:     in munne frak zitte gin zakke.
     froc <frans> monnikspij  frak = langpandige herenjas.
     frak <hoogduits>  herenjas.
     frak znw <vlaams> huid
V:     'T schilt vendaog unne frak meej giestere. [koud geworden]

frammes
vrouw
O:     frammes >> vrouwmens
     framasson <frans> vrijmetselaar,als scheldwoord voor iemand die niet
     gedoopt is,
      bezoekt kerk noch kluis. Een gelukzoeker??????
V:     Kèkt'r vur èùt, dè frammes is verdomme un curnaorie. Ut is un kaoj wèèf!
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fraozele
onsamenhangend zachtjes praten
O:     fraozele:
     Op't list fraozelde ze nog wè, maar wè ze zeej  wies ik nie.Toen hebbe ze
     d'r un spinnewebbeke vur gehouwe
V:     Op ut list fraozelde ze nog wè, mar wè ze zeej wiesse we nie. Toen heej
     onze Kees un spinnewebbeke vur durre gaopende mond 
     gehouwe. Ze was dôod!

frater
rijmpje
O:     bron Jan Naaijkens
V:     de koej gao naor de stier
     de kat gao naor de kaater
     mar ik stao hier allêen
     want ik zèè, 't is sund, unne fraater!

frêet praote
algemeen beschaafd spreken
O:     frêet: deftig, trots.
V:     Sins m'n zuster op un aander wôont is ze frêet gaon praote. Ik noem 't
     haajkaans meej haor.

frèètè,    frêete
uitdrukking/gezegde
O:     frèète / frèète: eten
     vretinge, <mid.ned.> : het opeten of verslinden van iets.
     vretten, <mid.ned.. : laten afvreten of afweiden
V:     Die verrekte jong frèète me de oore van munnen kop.
     Munnen hond frèt dè frèète nie.

frieke schutpadje
straten en wegen van goirle
O:     Frieke Schutpadje was een pad langs de oude kerk van st.Jan en kerkhof
     wat naar d'n Braand voerde. Naast dit pad boerde Frieke 
     Schut. Frie Vermeer.

friemele
met vingers ergens aanzitten zonder speciaal doel
O:     friemele: 
     friemelwèèrk: fijn werk
V:     Bij d'n tandars zaat'ie goed zeenuuwèègtig meej zunne jas te friemele.

frònnie
franjes
O:     frònnie aon 't taofelklêed
     fringe, frenge,frendie, frange,frenje, <mid.ned.> = franje, belegsel,rand of
     zoom van een kleed.
V:     De mansjette van m'n bàzeroen zen gereffeld, de frônnies hangt d'r aon.

frot
frut
O:     unne frot pepier 
     unne frot lappe
     fots(e) <zuid Ned.> oude lap
     auto > ooto
V:     Ik gao d'n ooto waase, en daornao meej unne frot todde poetste.

frotte
prulwerk leveren
O:     frotten >> frutten >>. prutsen
     frotseren, frootseren, frosseren, fritseren, froiseren,  <mid.ned.> kneuzen,
     kwetsen, vernielen, stuk gaan breken, 
V:     Dè wèèrk wètie geleverd heej is frotwerk, dè hak zelf beeter gekunt.

frutblaos
varkensblaas
O:     foekepot: bij Koosje Koosje zingen of op vaasteaovend werd de foekepot
     gebruikt 
     Koosje Koosje > onnozele kinderen 28 december met liedje: Koosje
     Koosje is mijn naam enz.
V:     "Wie z'n kuntje kust krèègt de frutblaos" zeej de thèùsslagter, en hing ut
     vèèrke aon de leer.

frutte
ondeskundig werken
O:     frutte
     futselen <mid.ned.> beuzelen knoeien
     frutpestoor: knutselaar
V:     Onze vadder noemde mèn aaltijj unne frutpestoor.
     Dè zà'k is gauw inmekaar frutte, en dan rap verkôope.

fruttenboel
niet goed
O:     fruttenboel <> knudde : fout, probleem
V:     Dè's daor fruttenboel meej die twee. Ze àkkedeere nie.

fruut   froet
gezicht
O:     aangezicht 
     fruut komt van wroeten. bv varkens wroeten met hun fruut in de grond.
V:     Ik kreeg d'n bal rèècht in m'n fruut.

futselaer
tijdverknoeier
O:     futselare. mid.ned.  knoeier, kwaadstoker
     futselaer >> frutselaer
V:     Dieje lôodgieter kunde beter nie belle. Dè's unne frutselaer.
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gaarazjist
garagist
O:     gaarazjist: garagehouder.
     vliegende tèring: vliegende tering; tbc
V:     D'n gaarazjist heej motte slèùte. Hij heej de vliegende tèring.

gaastig
ranzig
O:     gaast = ranzig
     gaastig spek. Als spek in de pekel werd bewaard [in de kelder] werd het
     gaastig.
     stadium naar bedorven.
     gaer <mid.ned.>: klaar, gereed, van spijzen
V:     Wij waare altijj blij as d'r un vèèrke wèèr geslacht. Dan kreege we gin
     gaastig spek mir èùt de peekelbakke in de kelder.

gabbelêûre
verprutsen
O:     vergabbelêûre. ik hè m'n vurbroek vergabbelêûrt
     gabergie <frans> wanbeheer, knoeierij, chaos, warboel
V:     Gaode t'aovond meej ons Ria opstap? Paast d'r op, en niks
     vergabbelêûre!

gabberdien
soort stof
O:     gabardine < engels >   wollen, halfwollen katoenen of zijden stof met
     hoogliggende steile keper, waterdicht gemaakt voor regenkleding
V:     Munne gaberdien is versleete. Ik hep'um dêûrgeschoove as werkjas vur
     in d'n hof.

gabriël
maandblad parochie maria Boodschap
O:     Gabriël: vernoemd naar de aartsengel die de blijde boodschap aan Maria
     kwam brengen.
     parochie Maria Boodschap. In 1940 is de kerk ingezegend en in 2010
     wordt de kerk gesloten.
     pastoors: Leo Pessers /  Gerard Jansen.
     In 1952 hebben de parochianen een kapel aan de Oude Baan gebouwd
     uit dankbaarheid. De parochie was redelijk ongeschonden 
     door de oorlag gekomen. 
V:     Ton Snik zèùrgde in de jaore fèftig voor 't drukke en volschrèève van de
     Gabriël. Zunne baos Jan Mes kwaam op 'n gegeve mement 
     vertelle dè'tie daormeej moes stoppe omdè 'tie smerges fit moes zèèn op
     't febriek. De boekhouwing van de Leevesschool mocht 'ie nog 
     wèl blèève doen.

gaffel
landbouwwerktuig tweetandige vork
O:     gaffel soort riek met 2 punten om bv hooi of strooi op de wagen te
     gooienook andere zaken die de vorm hadden van een gaffel werden 
     zo aangeduid. bv een vork van een fiets werd met gaffel aangeduid
     ghavelen, gaffelen, gavel, gaffel <mid.ned.> : vork
     slegbord: slijkbord  >  spatbord 
     blèène: balein: buigzaam materiaal
V:     Ik had mèlêûre gemaokt meej m'n fiets, en nauw stao m'n gaffel schêef,
     en zen d'r spêeke gebrooke in't vurwiel. Ôok ut blèèntje van ut 
     slegbord is afgebrooke.

galanterie
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, potten en pannen
O:     Jan Fust noemde ze vruger Jante Bezar omdèttie vruuger un
     galanteriezaok hà overgenome van Dien Blok aont kermisplein.
     galanterie <frans> hoffelijkheid, voorkomende oplettendheid jegens de
     dames. ook collectieve benaming voor allerlei artikelen van mode 
     en smaak, 
     galanterie: sierlijke snuisterijen:  aanduiding voor goedkope handel voor
     huishouden. 
V:     Dien Blok hà op ut Kermisplein un gallanteriezaok.Dien was d'r êen van
     de Blokskes.

gallege
brittels
O:     ik zèè mun gummiegallege kwèèt, as de jong d'r mar ginne kattepult van
     hebbe gemaokt!
     galgen, bretels : 1860 WNT
V:     Na hè'k unne boks aon meej gummiegallege, en nauw houw ik nog gin
     broek aon m'n kont. Zôo maoger zèèk geworre!

gallege  -  broeksriem
uitdrukking/gezegde
O:     hij draogt gallege en unnen broeksriem.
     Hij nimt gin  rieziekoo en bond zunnen doojen hond zun vier pôote bè
     mekaar
V:     Hij nimt gin rieziekoos, hij draogt gallege en unnen broeksriem

gannever
schavuit
O:     gannever: < gannef
     ganiff <bargoens>; schurk, dief, schelm
     gannew, gannef <jiddisch>: dief  << gannav, <hebreeuws>: dief
V:     As Kiske is unne gannever, mar ge kunt d'r nie kwaod op worre.

gaon
gaan
O:     Kèk, daor gao de Guld
     een harmonie die marcheert, en de Guld die gao! Als de Harmonie
     samen met de guld uitrukt moet de harmonie voorop. Er ontstaat ook 
     altijd een gat tussen de twee.
V:     De hermenie die mesjeert, en de guld die gao, dus saome naor de
     Hasselse kepel dè haolt niks èùt. Dan is de hèmenie al klaor as de 
     guld aonkomt.

gaopert
suf iemand
O:     gaope: rondkijken / gapen,geeuwen
     gapaert. mid. ned. gaper  iemand die met open mond staat te kijken -. 
     domoor snapte dè naá nog nie, dan zèède un grôote gaopert 
     bij drogisten hing vroeger een "gaoper" boven de deur. v.Eijsden
     Heuvelstraat Tilburg
     gapaert, eenen omkijcker, <mid.ned.> : die altijd rondkijkt.
V:     Wè zèède toch unne gaopert. Niks kunde, dè kunde!!!

gaore
uitdrukking/gezegde
O:     gîn gaore op de klos krèège: kan niets, doet niets, wil niets.
     "niks kunde, dè kunde. Meej jouw krèède gin gaore op de klos"
     naojgaore: naaigaren
V:     Hij lôopt hier wel rond, mar werke kan'ie nie. Ge krèègt meej hum gin
     gaore op de klos.
     hij heej ut zwart naojgaore èùtgevonde toen d'r ut wit al was!

gaore  vernaajd
uitdrukking/gezegde
O:     gaore vernaajd en tèèd verspeuld = totaal nutteloos wat gedaan is.
V:     Die broek hadde nie hoeve oplappe. Des gaore vernaaid en tèèd
     verspeuld!

gàrazjist
garagehouder
O:     gàràzjist: Jan spijkers in de Kloosterstraat / Toon Hoogendoorn
     Tilburgseweg.
     garagiste <frans>: garagehouder -bediende
V:     Zit 't hierr in't dörp unne gàràzjist, munne èùtlaot leejter onderèùt.

gatslag
gissing
O:     gatslag: gissing, zaak 
     slag naar slaan: gissen, gokken.
V:     Maokt daor toch nie  zônne gatslag van, dès't toch nie wèrd.
     Wè dè kost? Daor kan ik ginne gatslag naor doen.

gauwighèt
even tussendoor
O:     gauwighèt > vluggighèt
     gauw: snel, rap,
     gauwichheit, znw <mid.ned> gauwheid, slimheid
     in de gauwighèt: in de drukte
V:     In de gauwighed ritste ik un pekske poszeegels meej, zôodè diejen brief
     weg kon.

gebakke peere
de gevolgen van iets onprettigs
O:     meej de gebakke peere zitte
V:     Bij ons Stien is't pötje oovergekôokt. Naa zitte ze meej de gebakke peere.

gebeetere
verbeteren
O:     gebeeteren, gebetren, <mid.ned.> : herstellen, goed maken, verbeteren
V:     As't nie gebeeterd zak 't aovend kunne schèète
     Ut wil nie gebeetere, ik zal naor d'n dokter motte.
     D'r zit gin gebeetering in. Ik dèènk dettie dôod gao

gebenedijt
gezegend, zalig. geprezen
O:     gebenedijt zèède gij de gezegende onder de vrouwe. uit weesgegroet.
     Itgesproken.n vlaams gebed nog zo u
     benediën. <mid.ned.> zegenen
V:     Gebenedijt zijde gij, de gezeegende onder de vrouwe, en gezegend is de
     vrucht uweren schoot. enz

gebint  gebont
constructie
O:     houtskelet moerbalken, hanebalken, sporen, poeren, windveer,
     spant,gordinge, staonders, poeren, windverband, scherbeen, 
     toogpenne, slaoper, trekbalk, pengat verbinding, effenèr, 
V:     'T scherbeen stao op 't gebont, en zit meej toogpenne inmekaar. Ut
     verbaand wordt meej de wendschôore gemaokt.

gebokt - ongebokt
uitdrukking/gezegde
O:     gebokt of ongebokt??????? niet bekend mogelijk; ja of nee, wat wil je? 
     anders gezegd; dik, dun, of dur un duukske????
V:     Hoe wil d'm hebbe; dik dun of dur un duukske
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geboorte
uitdrukking/gezegde
O:     houwt God vur ôoge, en oe hand vur oe krèùs. voorlichting aan meisjes.
     Ons moeder is wir dur d'n oojevaor in d'r been gepikt: uitdrukking  om aan
     kinderen te vertellen dat er een kindje  was geboren: na het 
     aangeven op gemeentehuis werd er "het schèèl  afgedronken in het café.
     De peettaante heej 't kientje onde de follie gehouwe.
     As ge ginne papköster wilt motte oe èège in  aacht neeme!
V:     Onze vadder heetum goed geraokt meej ut schèèl d'r af drinke. Hij
     kwaam smoor bezoope thèùs!
     Houwt oe portemèneej en oe broek dicht as ge meej ut vrouwvolk op stap
     gaot!

gebroojd
bestaansrecht
O:     gebroojd: binnen zijn genoeg voor levensonderhoud.
V:     As ik dè un paor jaor doe zèèk gebroojd

gebuur
buren
O:     de naoste gebuur moete gebid worre, des un ouw gebrèùk > bericht
     geven van overlijden
     aflin >> aflegden
V:     Vruuger was't un goeje gewôonte dè de naoste gebuuur ut lèèk aflin.

gedaon gekrèège
ontslag  -  medewerking krijgen
O:     Bij de Pèèn heet'ie gedaon gekreege. Naa zaj naor de steun motte.
     de Pèèn: Pijnenburg Weverijen. [momenteel de Hovel]
V:     Zôo ok dè gedaon krèège van'um, dan was ik èùt d'n braand.

gedoejke
bedoening
O:     gedoente < mid.ned > znw.     gedoente, bedrijf ook bedoening
V:     Dè boerebedrèèf is un hil gedoejke. daor kan'ie frêet op zèèn.
     Dès un hil bedoening daor die boerderij!

geduurige
geregeld
O:     alle geduurige: geregeld
     gedurich, geduerich bnw. <mid.ned.> volhardend, standvastig, 
V:     Alle geduurige komt'ie vraoge of ik meej op stap gao. Mar ik mòt'um nie,
     ik vèèn ut unne glèùpert

gêef
netjes   goed
O:     gêef >> gaaf
     geve, gave, bn. <mid.ned.>: aannemelijk, gangbaar, goed,
     dè zieter gêef èùt
     gêef netjes!
     geef, <fries> : aangenaam, goed.
V:     Dè kasje ziet d'r nog gêef èùt.
     Wè vruuger gêef was, netjes en goed is.....enz Cees Robben in vers
     "heimwee"
     Dè's nog un  gêef geriefke.

geensgons   geensgaons
de heen weg
O:     meej geensgaons din we d'r un uur langer over. 
     Finaansie: cafe langs oude Rielse weg op grondgebied van Tilburg
V:     Meej geensgaons dimme de finaansie aon, en dan kon't laot worre!

gèèt
uitdrukking/gezegde
O:     as ge nie meej de gèèt naor d'n bok kunt, gaode meej d'n bok naor de
     gèèt. > als het niet linksom kan dan rechtsom
     van geeve gao de biste gèèt kepot!
     Gôolse gèèt > as unne vrijer van bèùte Gôol ging vrije meej un Gôols
     meske zin ze; "hij heej un Gôolse gèèt opgedaon en is onder d'n 
     draod durgekroope".
V:     Van Gôol komt nog gin goej gèèt vandaon! zegge die van  Telbörg.
     Sjef, naa zèède gij on de bêûrt vur un rondje. "niks wèrd, van geeve gao
     de biste gèèt kepot!"

gèèt  /  verzette
uitdrukking/gezegde
O:     de gèèt gaon verzette: pissen in de heg
V:     Nao dees potje stoppe we efkes. Ik mòt de gèèt gaon verzette!

gèèt.
geit
O:     gèèt: geit
     geit, geet,  znw. vr. <mid.ned.>: geit << geitcotel; geitmelc; 
V:     In Gôol noeme ze un gèèt un èèrme meense koej.

gèètebreijer    gèètebraajer
nachtzwaluw
O:     gèètebreijer: 
V:     Hêûrde gij diejen gèètebraajer Sjef. Gij kunt men alles wèèsmaoke, ik
     hêûr gin flikker, mar ut zal wel.

gêeuwhonger
omschrijving van honger
O:     gêeuwhonger >>> plotseling honder krijgen  bron. moeder Bertens.
     Piusparkse.
     geeuwen: gapen.
     het woord luidde; geehonger. het was een samenstelling van gee en
     honger. Gee betekende gauw, plotseling. Geehonger was dus een 
     plotseling opkomende honger. Het woord "gee"is in onbruik geraakt en
     wordt niet meer als zodanig begrepen. Door assimilatie  is 
     geeuwhonger ontstaan. dit proces wordt  met volksetymologie aangeduid.
     gaa-, gay-, gau-, gee-, voorvoegsel. <mid.ned.> plotseling, schielijk    vb: 
     geehonger, gadoot; plotselinge dood.   gadoop: schielijke 
     doop
     gadoot. znw. <mid.ned.> schielijke dood >> pest, beroerte
V:     Ik mot irst unne botram vatte, want ik hep de gêeuwhonger. aanders val
     ik van munne graot.

geeve  gèèt
uitdrukking/gezegde
O:     variant op geven: hij gift as un goej koej; veel geven.
V:     "Van geeve gao de biste gèèt kepot" zeej onze vadder, en hij hield zun
     knip dicht.

geevers
Uitdrukking/gezegde
O:     gin geevers hiete: een persoon die alleen voor zichzelf zorgt en niets weg
     geeft.
V:     Toen mènne maot z'n vierde pilse in z'n haande douwde zeej ik nog; "Gij
     hiet gin geevers"? Ik dèènk dètie dè nie wô snappe.

gehouwe en geslaon
uitdrukking/gezegde
O:     ergens goede aard hebben. Goed ingeburgd.
     hauden, halden gehouden < mid.ned> : gehouden, verplicht, verbonden.
     gehouwe; in de betekenis van verbonden.
     geslaon geslacht, geslecht <mid.ned> afkomstig, geboortig 
V:     Onze jan gao nie naor 't ouwmannegesticht. Die blèèft in z'n steej. Die is
     daor gehouwe en geslaon. En; unne ouwe bôom motte nie 
     verplaotse!

geijmert    ?
uitdrukking/gezegde
O:     't is allom ginne geschelde geijmert? = niet geheel duidelijk wat bedoeld
     wordt?
     't is ginne geschelde geevel! dik doen en niks hebbe.

gekke
uitdrukking/gezegde
O:     ge kent de gekke aon d'r kuure. : als iemand zich raar gedraagt.
V:     "Motte daor dieje èùtslover zien, de mafkeetel" Jè , ge kent de gekke aon
     d'r kuure!

gekschoove
niets serieus nemen
O:     gekschoove: overal de draak mee steken.
V:     Dieje  vrijer van hèùr kan allêen mar gekschoove. Daor kunde nie
     fesoenlek meej praote.

geld - jood
uitdrukking/gezegde
O:     joden staan bekend om hun handelsgeest, het waren ondernemers die
     gemiddeld ook boven modaal verdienden.
     Jood Maos  ijzerhandelaar
     Jood van Raok: oudijzer handel
     Jantje de Jood [Jan van Lisdonk] kruidenier op hoek Molenstraat
     Tilburgseweg 
     Iemand die zuinig[gierig] is wordt ook voor een jood uitgemaakt. ünne
     gierige jood.
V:     Ik zèè net zò rèèk als alle dooj joode op't kerkhof saome. [niks hebben]

gelegendigheij
gelegenheid
O:     Leo de Brouwer, geboren en getogen in Tilburg aan de Gôolseweg op
     Oel sprak altijd van gelegendigheij. In Goirle niet gehoord. 
     Mogelijk alleen gebruikt in Tilburg? 
V:     Bij deeze gelegendigheij wil ik jouw feliciteere meej zò'n goej vrouw!

geluk   -    verstaand
uitdrukking/gezegde
O:     un bietje geluk is meer wèrd as unne kilo verstaand.: zonder geluk vaart
     niemand wel.
V:     Ik hep aaltij pech. As ik m'n fiets vat is d'n baand lek, as ik d'n auwto vat
     is dn accu leeg, en as ik meej de bus wil is die aaltij net weg. 
     Jè Sjef, un bietje geluk is meer wèrd as unne kilo verstaand

gemaacht
manlijke geslachtsdelen
O:     gemaacht: mannelijke maar ook vrouwelijke genitaliën.
     gemachte, gemacht, gemechte, gemecht znw. <mid.ned.>: schaamstreek
V:     Ik docht dek't haolde, mar ik schoot meej m'n gemaacht teege die
     waajpaol. Nauw dè hek geweete. Ik riep om pen en inkt!.

gemak
wc
O:     onze vadder zit te klaaje op ut gemak aachter in d'n hof. Ruukte dè nie?
V:     Bij ons thèùs was ut gemak nie zôo gemak. 'T was vèùl, koud en nat.
     As'ut kwaame rèùme konde de un uur in de wend ruuke!
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gemak  -  pèèrd
uitdrukking/gezegde
O:     't is gemak, 'n ouw pèèrd spanne ze gèère in.
V:     Pa! kunde gij merge vur men efkes naor ut gemèèntehèùs, en daorna bij
     d'n Tinus wè hout ophaole? Jè! Ut is gemak, un ouw pèèrd 
     spanne ze gèère in.

gemèèn  -  niet betrouwbaar
uitdrukking/gezegde
O:     hij is zò gemèèn as goed van unne cent 't el = omschrijving voor een zeer
     onbetrouwbaar persoon
     el = lengtemaat
     ellegoed = stof per el op de rol
V:     As g'um un haand gift mòtte oe vingers naotelle. 
     Hij is zôo gemèèn as goed van unne cent ut[de] èl.

gemèènlek
gewoonlijk
O:     gemèène kèès  gewone kaas soms bedoelt men er comijne kaas mee.
     Het kruid komijn is minder bekend.
     gemeenlijc, gemeinlijc <mid.ned.> : algemeen, gewoon, alledaags
V:     Gemèènlek gao'k meej den beenewaoge naor 't febriek, mar as'k haost
     hep vat ik gauw de fiets.

gemeintje
toponiem
O:     gemeende, gemeinde <mid.ned.> gemeenschap
     Het open veldje met bomen aan de Watermolenstraat was het Gemeintje.
     Hier stond de watermolen. Ook kwam hier vroeger de 
     besterdstraat uit. Het wiel van de watermolen is momenteel de vijver van
     Huize anna. 
     Over de brug heet de weg de Molendijk.
V:     In de waotermeule laag vruuger üt Gemeintje. Teegeswôorig kunde dè
     nog zien in de ronde schraans van de Puij.
     Vruuger wèèr d'r op ut Gemeintje kermis gehouwe. Laoter is de kermis
     verplaotst naor cefee Mozes aon de Berg. Hier stond ôok de 
     kiosk. Ut onderstel van de kiosk is laoter verkocht aon Poppel.

gemèntemaast
gemeente bossen
O:     vur unne goeje kerstbôom moete in de gementemaast zèèn. 
     Gemènte maast wer òk grutvaddersbos genoemt. Iets
     gemeenschappelijk van de gemeente aangeduid met "grutvadder"
     Als men van de sociale diens iets kreeg werd heel kies verteld dat dat
     van grutvadders afkomt.
     de gementemaast is aangeplant met de werkverschaffing in de jaren
     30.van de 20e eeuw. In de textiel ging het wereldwijd slecht. Veel 
     ontslagen in Goirle van kostwinners die van "d'n èèrme ginge trekke" of
     van de gemènte ginge trekke.
     korsmes: kerstmis
V:     In d'n vierden blok van de gemèntemaast op d'n dèèk hè'k strikke gezet
     vur un kenèntje meej korsmes.

gemèntepils
uitdrukking/gezegde
O:     gemèntepils > leidingwater >  plat waoter
     giester > giestere; gisteren
     Het leidingwaternet werd aangelegd en onderhouden door de gemeente.
V:     Ik hep unne drtêûge lèèver van ut zèùpe giester. Gif men mar
     gemèntepils.
     Waoter doe de bôome rotte en zij diejet drinke dè zen zotte!  ~Ben van
     Dijk.~

gemoejig
makkelijk, soepel
O:     gemoejig: gemoedelijk
V:     Ons moeder was un gemoejig meens. Daor konde alle kaante meej op.

genekt
kapot gemaakt
O:     genekt, kapot gemaakt, gebroken, kop er op.
V:     Meej ut zette van d'n kerststal heej ons Sjefke de zwarte kôning genekt
     meej ut omwaase hè'k un wèènglas genekt.

geneukvèèl
hooghartig   ~jan schrijver~
O:     geneukvèèl: iemand die denkt dat hij meer is als een ander
     vèèl : met zich dragen 
     geneuk in de betekenis van gedonder
V:     Hij denkt dettie hil wè is, de geneukvèèl.

gerèègtigheid - gerèègtigheij
gerechtigheid - zijn deel
O:     het dialect gerèègtigheij dekt meer als zijn ned. vertaling. >> zich voldaan
     voelen - zijn deel gehad.
V:     Bij de bedeling heej iederêen z'n gerèègtigheij gehad.
     Ik hep goed gegeete, ik hep m'n gerèègtigheij gehad.

gereel
rijdend materiaal
O:     gereel. karren en wagens.
     etymologie??????
V:     'T gereel stao in't kèrschop

gerief
uitdrukking/gezegde
O:     Hij kan thèùs nie aon z'n gerief kome, die vrouw van'm is vis noch vlees,
     d'r is reuk noch smaok aon.
      gerief: handige makkelijke zaken.
     gerijf, gerief, znw. o. <mid.ned.>: genot, genoegen voordeel, winst. >
     gerijflijc, gerivelijc: dienstvaardig, aangenaam
     gereifke: die'e jas is nog un geriefke 
     Op 't schoor leej nog al wè geriefhout
V:     As de brôodkrèùmels steeke mot'ie op un aander aon z'n gerief koome.
     [naar de hoeren]

gerijj
rijtuig
O:     gerijj, gerijjke: gerij, rijtuig.
     De van Iersels hebben meerdere gereraties de muilezel geheten. Een
     voorvader was in dienst bij de barron. van Iersel haalde de baron 
     in Tilburg op met gerij met muilezel. Ook voor de boodschappen in Goirle
     spande v.iersel de muilezel in.
V:     D'n beron van Noeuwkerk ha un gerijjke meej unnen eezel tusse de
     burries. 

gescheeje
gescheiden
O:     schaajen - gescheeje: scheiden , gescheiden.
V:     Toen m'n zwaogerin was gescheeje hè'k ze nôot mir gezien of geheurd.

gestaoj aon,     op staoj aon
rustig aan  
O:     staoj >> gestadig
     gestaoj aon sukkelde'ie naor de liste mis!
     op staoj aon kwaam ie waor ie zèèn moes!
V:     Van meneer dokter mot ik ut op staoj aon doen teegeswôorig.

gesticht   't gesticht
tehuis
O:     't ouw manne gesticht 't gesticht bij de nonnen
     Toen oma Kniknie begin jaren '60 naar het bejaardehuis ging werd ze met
     een ander bewoonster [wildvreemde vrouw; Vrouw 
     Brekelmans] op 1 kamer gezet. Ze mocht niets, buiten haar bed, mee
     nemen.  De kamer was al bewoond door die andere vrouw! 
     Vredenburg Tilburg 1962
V:     Ze waare men thèùs zat. Toen hebbe ze me in't gesticht bij de nonne
     gestopt. Dan waare ze van mèn aaf. Ze zîn nog; "Daor is'ie goed 
     bewaord".   'T is Godsgeklaord!

getaold  getòld
getaald
O:     lèùd getaold: hard sprekend.
     goed getaolt: niet op zijn mondje gevallen.
V:     Ik stuur daor onze Sjef heene die is goed getòld en laot z'n èège nie
     wegstuure.
     Onze Piet is dôof en dörm is ie nog al lèùd getaold

getij
geregeld, bepaalde tijd
O:     getij > alle getij
     getide <mid.ned.> : breviergebed >> seven ghetiden 
     getijde <mid.ned.> bepaalde tijd
     ; zeven tijdsperioden.
V:     Alle getij mekeert ie iets. Die hedde te duur. 
     Zôo getij as'ie kwaam, ziedem naa nôot mir!
     Ik zèè getij m'n sleutels kwèèt, en diejen Hèlige Antonius help al effemin.

getouwsteller
getouw
O:     getouwsteller;  beroep in textielfabriek   weefgetouw
     aonknêûper: nieuwe boom in getouw leggen en alle draden aanknopen
     duuvelaer: ontvetten en schoonmaken van wol.
     duuvelstoejaoger: manisje van alles
     wèèver:
     stukke controleren
V:     Bij de Pèyn vroege ze getouwstellers vur de juut.

getrouwde lap
getrouwde man
O:     lap = nietswaardig manspersoon   zie ook lapswans
V:     Dieje noewe vriend van hêûr is unne getrouwde lap.

geut
keuken
O:     geut. kleine keuken waar dikwijls alleen een aanrecht stond.
     lammetjespap = maïzenapap
V:     De geut bij ons thèùs noemde ze un zaodbèkske. Dè was z'n klèèn
     aonbouwke meej un schèùn dak. Net as ut zaodbekske aon un 
     voogelkoojke.
     Ons moeder is op de geut, ze is lammetjespap aon ut kooke vur de
     klèène.

gèùt
keuken
O:     gèùt: kleine eenvoudige keuken met dikwijls niet meer als een aanrecht.
     gote, goyte, goete, znw. <mid.ned.>: het gieten of storten van een
     vloeistof, afvoerbuis, greppel.
     men zegt hier niet; die is in de ......  men spreekt van op de keuke, op de
     kaomer, enz.
V:     Ons moeder is op de gèùt de omwaas aont spuule.
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gèùze
ergens op loeren
O:     gèùze, gèùse: van guisen. Guizen heeft altijd met een waterstroom te
     maken. Hier moet niet gezocht worden.
     {guis: een koe die nog kan kalveren en van de stier af wordt gehouden.
     Hier ligt mogelijk de etymologie. /de /stier guist op de koe?}
     gèùze: vlasse, er opuit zijn
     gèùzert: iemand die gèùst.
V:     Hij gèùst al jaore op unne ouwe solex. Naa hee'tie d'r êene gevonde in
     Bels.

gevalle
uitdrukking/gezegde
O:     zèèdde d'r meej gevalle; met andere woorden ik vind het weinig
     bron: W. Hoogendoorn de Brouwer 
V:     We waare meej z'n alle gaon eete. Ut hiete de fèène keuke. Meej aander
     woorde ge krèègt van alles un bietje. Vraogt munne maot 
     toen d'n ober ut kwaam brenge; "zèède d'r meej gevalle?"

geven meej de wèèrme haand
uitdrukking/gezegde
O:     geven meej de wèèrme haand: bij leven de erfgenamen gedenken.
V:     Ons moeder zeej aaltijj; ik geef liever meej de wèèrme haand as meej un
     kouw.

gewòrig
waaks
O:     gewòrig: <geware
     geware <mid.ned.>: oplettend, opmerkzaam, wakker
     ware <mid.ned.> hoede, zorg, opmerkzaamheid
     ghewaer <vroegnw.ned.> 
     d'n hond is goed gewòrig as d'r vremd volk op d'n dam is.
     kèùtebèèter: bijtgraag hondje, steile klim voor fietsers
V:     Dè's un gewòrig bisje, mar wel unne kèùtenbèèter!

gezuut bier
gezoet bier
O:     Bij een trappist doet men in Vlaanderen nog steeds grenadine om de
     bittere smaak te verzachten.
V:     Johanna Stads was un dochter van Jaon Stads van cefee de Ploeg aon
     de Rielseweg, en die vertelde desse meej ut teere van de guld 
     gesèùkerd bier schonke vur de vrouwe.

gezwagt
gezwacht
O:     gezwagt >> lenig
V:     Kèkt onze ôome Kees is over ut veld spoldere, hij is nog goed gezwagt.
     Derrekt brikt ie baaj zun bêen!

giebergèèt
giegelend meisje
O:     giebergèèt, gieberkont.
V:     Van die biebergèèt worde knetter gek, ge kunt niks zegge of ze gao aon
     de gang.

gîman
niemand
O:     gîman: geen mens
V:     Hullie hèùs stao al un jaor te kôop, mar d'r komt gîman op èùt.

gîmeens  -  gìmeens
niemand
O:     gîmeens >> gîman. : geen mens
V:     Gîmeens vuulde d'r wè vêûr om ze vutèùt te helpe.

ginêens
op generlei wijze
O:     negeenssins  < mid.ned. > engeens op generlei wijs.
V:     Ik wies ginêens dè jullie moeder ziek was. Wè zulle ze wel gedocht hebbe
     dek nie us zèè aongekoome.

gìneens  -  gîneens
niet eens
O:     gìneens: niet eens
V:     Ze hà gîneens un onderbroek aon 't ordinèère schepsel.

ginnegapper
vreemde snuiter
O:     ginnegapper >> ginnengappen
     ginnengappen: meer of minder onhebbelijk of ongemanierd gichelen of
     grinneken.
     ginnen >> ginniken
     gabben, ww. zw. <mid.ned.>: gekheid maken, spottend of smadelijk
     lachen.
V:     Toen ik daor mot kreeg meej unne zatlap, kwaam d'r unne ginnegapper
     z'n èège meej bemoeje.

gisluke
geestelijke katholiek
O:     de pestoor en de kapelaon zen gislukê
V:     De gislukheij lôopt vurop in de prèsessie.
     Vruuger maokte de gislukheij d'n dienst èùt in 't dörp.

glàsees  -  glanzees
handschoenen
O:     glàsees, glanzees, glansjees
     glacé handschoenen: handschoenen van glaséleer.
     glacéleer: fijn zacht leer.
     glacé <frans>: bevroren,  mooi glad oppervlak> glacéleer
V:     Ik moes naor de èùtvaert en ik was m'n glacees kwèèt. Toen hè'k m'n
     brèùne mar aongedaon.

glèùpert
gluipert
O:     stiekem persoon die niet te vertrouwen is.
     haj > heej
V:     Dieje glèùpert haj me d'r nog in gelèùsd. 

gloria in excelsis deo
vrede op aarde
O:     gloria in excelis deo: letterlijk vertaald; Ere zij god in de Hoge
V:     As wij às kènder aont steggele waare en onze vadder ging d'r z'n èège
     meej bemoeje riep'ie aaltij; "Gloria in excelsis deo"! Nouw dè 
     hielp ginne flikker, we horzakte gewoon deur

goed bekoome
uitdrukking/gezegde
O:     goed bekoome: goed bevallen
V:     Taante Gon;  "un smaokeluk eete".Jè, en dè't oe goed maag bekoome.

goed hebben
uitdrukking/gezegde
O:     T'is un kaoj laand waor't gîman goed heej.
V:     ' T is un kaoj laand waor ut gîman goed heej, en hij vatte d'r nog êene!

goej kosthèùs
uitdrukking/gezegde
O:     goej kosthèùs: goed van eten en drinken
     wordt als eufemisme gebruikt voor kinderen diie te dik zijn. => papköster
V:     Nauw, nauw, wegge daor in de ben hèt ligge heej un goej kosthèùs. Dè is
     unne hille papköster.
     Wè zèède gij zwaor geworre, gij hèt zeeker un goej kösthèùs.

goej week
goede week
O:     goej week; Judasweek; stille week
     de week voorafgaande aan Pasen met Witte Donderdag, goede vrijdag
     en schortelwoensdag
V:     'T is de goej week, 'k mot munne Paose houwe.

goejbooter
roomboter
O:     goejbooter: 
     botre, botere <mid.ned.>: boter
     Butyrum <latijn>: boter
V:     Bijj ons stond kneut en goejbooter op taofel.
     Un sneej boerevetmik meej goejbooter en sèùker was fist vur onze
     vadder.

goeje vrèdag  -  paose
uitdrukking/gezegde
O:     't mot irst goeje vrèdag zèèn vur dèt paose kan worre: Het moet eerst
     erger zijn voor het beter wordt.
V:     Zè Too wènne rotzooj is't hier in hèùs! Dè weet ik mar 't mot eerst goeje
     vrèdag zèèn vur dèt paose kan worre.

goejkaomer
voorkamer
O:     in de goej kaomer werd niet geleeft. Kinderen kwamen er al helemaal
     nooit. Kwam meneer pastoor dat werd die in de goeikaomer 
     ontvangen met een borrel en sigaar.
V:     Vur in't schèùfke van't kabinet in de goej kaomer ligge de segaare vur as
     de pestoor komt.

goesting
trek    zin
O:     goelaanderen.stig. wordt veelvuldig gebruikt in V
     Ik zie wel dè gij ginne goesting hèt.
     goesting: trek
     gost <oudfrans> trek
     goût <frans> smaak / voorliefde / 
V:     As'k d'n hille dag gewerkt hep, hè'k goesting. Dan hoop ik dè thèùs de
     rèùf vol stao.

gòllie
zie gôlliepaop
O:     gòllie
V:     Verrekte gòllies. Kunde gullie nie èùtkèèke!

golliepaop
suffert - gapert
O:     gòlliepaope = louwe: kijken met de blik op oneindig |galliepaop|
     galapiat.> deugniet vlegel=frans 
     mogelijke oorsprong gollieë gaope   
     mogelijk golliegaop= . paop= scheldnaam voor katholiek 
     iemand die onnozel staat te drollen
     goliaert. <mid.ned.>: slemper, wellusteling, losbandig, potsenmaker,
     hansworst.
V:     Meej unne oope trul stond'ie daor te golliepaope.
     Ik gelêûf dettie trult. [openmond gedrag]

gôol
goirle
O:     plaatsnaam voorheen geschreven Goorle   Gool
V:     van Gòol komt nog gin goej gèèt vandaon.
     In Beek zegge ze over Gôol; De wend die'der vandaon komt dugt nog
     nie!
     Ik koom van Gôol en ik weet van niks!
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gôol   -   niks weete
uitdrukking/gezegde
O:     ik koom van Gôol en ik weet van niks!
     voor de oorlog werd er veel wild gestroopt in de bossen rond Goirle.
     Werd je betrapt dan moest je in Breda voorkomen. op alle wat de 
     rechter vroeg werd geantwoord: "ik weet van niks" Tot er weer en
     Goirlenaar moest voorkomen, en de rechter zei; "Gij komt zeker van 
     Gôol en wit òk van niks!"
V:     Witte gij wie daor verleeje week bij ut kefee de rèùte d'r heej èùtgeslaon?
     "Ik! Ik koom van Gôol en ik weet van niks!"

gôolse vringoore
gezeldschap wringers
O:     Gôolse Vringoore: trouwe bezoekers van Hof. van Holland. ongeveer
     1972.
     leden: Rinus van Lind / Cees Spaninks / Cees van Amelsfoort / Jan Poos
     / Sjef Hoogendoorn / Paul Hoogendoorn / Piet Kloks 
     [kastelein] Harry Swolfs / Hasrry Appels
     Sedes Sapiëntiae <latijn> : zetel der wijsheid. >> deze tekst stond boven
     de deur van de bisschoppelijke kweekschoot in
     's Hertogenbosch
V:     Ze waare ut nerges oover eens. Daorom hebbe ze nie lang bestaon. 'T
     was êen gesteggel. Over êen ding waare z'ut eens. Hof van 
     Holland werd omgedoopt in  "Sedes Sapiëntiae. Zetel der wijsheid"

gortepap
pap van gort
O:     gort: gepelde gerst.
     grut: gebroken korrels gerst.
     bij ons thèùs aate we gortepap.
     gort, gorte < mid.ned.> grutjes
V:     Tegeswôorig kunde in de winkel gin gort mir krèège. Dè's ouwverwets
     eete.

gotsgaanseleke'n dag
de hele dag
O:     gans de dag: heel de dag  ganslijk.
     d'n godsgaankeleke'n dag hang'tie tege ut dêûrgebont. hij voert gin flikker
     èùt.
     gans <mid.ned> = geheel en al, volkomen .
     ganselike, gansch <mid.ned> geheel en al, oprechtelijkganslijk: helemaal.
     godsgaanseleke - godsgeklaord - godverdomme - 
V:     De gotsgaanseleke'n dag wordt d'r gebeld. Zôo krèèg ik gin wèrk èùt
     haande.

graod valle
Uitdrukking/gezegde
O:     van oewe graod valle: ziek worden, onwel worden.
V:     Ik môt gaon zitte, summedêene val ik van munnen graod!

grèès, grèèze.
uitdrukking/gezegde
O:     grèès: dè's grèès: dat is ongehoord
     grèèze bij zèèn: persoonlijk erbij willen zijn.
V:     Daor mot ik meej munnen grèèze bij zèèn.
     Dès grèès, daor  geleuf ik niks van.

griebelgrauw
goor, smoezelig
O:     griebelgrauw gribbelgrauw < brabants> schemering
V:     Zij is un vèùl poetje, dè ziede aon de waas aon d'n draod, die  is
     griebelgrauw.

griezele
zand op erf opwerken
O:     .meej d'n hark kunde griezele mar ôok harreken! 't èrf griezele op
     zaoterdag 
     griezele= fijnmaken 
     griesmeelepap= pap van fijn gemaakt meel [rijst]
     griezele >> harken >> rèèven
V:     Bij ons wèèr iedere zaoterdag nao ut meleke ut èrf gegriezeld.

grimzig
knorrig nors
O:     grimmig
V:     Dè meens van de segaarewinkel is un grimzige meens, ge wit nie wègge
     d'r aon het.Ik snap nie desse nog klandiesie heej.

grinnediene
grenadine
O:     grinnediene: limonadesiroop
     grenadine  > grenadier <frans> > granaatappelboom
     grenadine;  limonade uit granaatappelpit bereid.
     de Rimboe: voetbalveld tegen de Bakertand aan. Achter de paters op de
     Tilburgseweg.
V:     As we vruuger as kèènd meej de kleuterschool naor de Rimboe ginge
     naame de nonne kanne meej grinnediene meej.

grop  -  grob
haffel.
O:     grop: een hand vol.  < grobbelen
     grobbelen, ww. <vlaams>: graaien
     graffelen, groffelen. ww. <mid.ned.>: grabbelen, graaien. 
V:     Vat mar un haffel noote. Ze drêûge toch mar èùt.
     Dès un hil grôote grop die gij vat.

grouwke
heggemus   hegmus
O:     grouwke
V:     De heg zit dees jaor vol grouwkes. Ôk de vinke zen goed van de pertijj.

grut    grutje
oma
O:     mèrege komt de grut. 
     grutmoeder= grootmoeder    >>> grutje
V:     Ons grutmoeder is in Beek geboore.
     De ouw grut slaopt nog in de bedsteej.

grutvadder
uitdrukking/gezegde
O:     dè hek van grutvadders = met andere woorden dat heb ik van het
     armenbestuur. de Heilige Geest tafel. In het verleden grutvadders bos 
     = de gemeentebossen
     grutvadder wordt als een euphemisme gebruikt
V:     In grutvadders bos ginge we as klèèn kender maastappel zuuke om de
     kachel aon te steeke.
     Meej kòrsmes trokke we naor grutvadders bos om unne bôom te kappe.

gruuntenhof
moestuin
O:     hof, hofken, znw <mid.ned.>: omheinde ruimte, achterplaats, hof.
V:     D'n gruuntenhof leej klaor vur de wenter. 

gruunvoejer
groen veevoer
O:     gesneden loof, knollen, enz 
V:     De koej staon op stal meej gruunvoejer. 

gruzelementen  -  griezelementen
kleine stukjes, scherven
O:     gruus <mid.ned.> gruis, groys greis grees = kiezelzand
V:     De vaos viel aon duuzend griezelementen. D'r was gin lèème aon. Ons
     moeder maokte d'r sund van, want ut was un èèrefenis van ut 
     ouwluk hèùs van hullie moeders kaant.

guld
gilde
O:     gulde znw. vr. <mid.ned.>: complot, samenspanning.
     gilde, gulde, znw. o. & v. <mid.ned.>: gild, broederschap, gezelschap.
     gildehovetman. <mid.ned.>: hoofdman
     gildecamere. znw. vr. <mid.ned.. gildekamer. gebouw waar gilde
     vergadert en bij elkaar komt.
     gildebroeder, znw.m. <mid.ned.> Lid van een gilde
     gildesuster znw. v. <mid.ned.>: vrouw van gildebroeder
     gildedeken, guldedeken, gulddeken, znw. m. <mid.ned.>: deken of
     hoofdman van gilde.
V:     Onze opa, en onze grutvadders on swirskaante waare bij de guld.
     daor hedde de guld, daor hedde de guld, daor hedde potdomme de guld:
     liedje.
     Ik mocht van onze vadder nie bij de hermenie, "Daor komt niks van in,
     meej die zèùpklup", zi'tie. Nauw zè'k al meer as dertig jaor bij de 
     guld!

gummie
gummi
O:     gummi <latijn> kómmi < grieks > gom= droog plantenlijm
V:     M'n gummiegallege zèn vergaon. Naa hangt munne zolder van m'n broek
     op m'n knieje.
     Ketseballe wèère ôok van gummie gemaokt.

gummiegallege
brietels
O:     iemand onbekends aanroepen Hé van gummiegallege, kom 's! gallege
     zijn britels.  gummie is syntetische rubber, elastiek.
V:     M'n gummiegalge ligge bij m'n sokke in un ouw schoendôos.

gutstêen   gôotstêen   noregt
gootsteen
O:     noregt = aanrecht 
     zultaoregt; terrasso werk had de kleur en uitzicht van zult. grijs gespikkeld
     .
     gootsteen en aanrecht werden als hetzelfde aangeduid.`
     De gootsteen is een hardstenen bak van "arduin" die dikwijls onder de
     pomp stond.
V:     De gutsteen was unne zultaoregt. 
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haaj
hei
O:     haaj:
     heie heidelant znw. <mid.ned.>: hei. heiden
     heie, hai, znw. vr.<mw.hoogduits> hei
V:     Vruuger konde wij as kender nog dur de haaj spoldere, daorum was daor
     un vliegklup thuis. Teegeswôorig mêûde d'r niks mir. 

haaj  /  koome
Uitdrukking/gezegde
O:     èùt de haaj koome: Zegt men in Goirle van iemand die van Hilvarenbeek
     op fe achterliggende dorpen komt
V:     Bij ons op 'r febriek werkt iemand die alle daoge èùt de haaj komt gefietst
     meej un pèkske brôod onder zunne zelfbènder.

haajbessem
veger van hei gemaakt
O:     haajbessem; een steel met daaronder een dichte bos hei gebonden. De
     straatvegers gebruiken zo'n veger. Een 'haajbessem' werkt snel 
     en men kan rechtstaande vegen met grote zwaaien.
V:     Diejen els die daor stao zak 's afzaoge. Dè's unne goeje steel vur d'n
     haajbessem.

haajkneuter
vogel
O:     haajkneuter >> heidekneuter [acanthis]
     geuzennaam voor Esbekenaren
     Alles wat van achter Hilvarenbeek vandaan kwam; komt èùt de haaj.
V:     Èùt Esbeek koome de Haajkneuters. Wij in Gôol zegge dan desse èùt de
     haaj koome.

haand geeve
uitdrukking/gezegde
O:     ik zal'um is un haand geeve; op stap gaan, de bloemetjes buiten zetten.
     anders; "ik zal'um us steevig raoke.
V:     Un zaotergag meej de kermis zal ik'um un haand geeve!

haandelesaosie
handelen    [ fysiek]
O:     'k zèè niet hendig van haandelesaosie: onhandig
     haandelesaosie: manier van handelen.
V:     Meej mèn rijjbewèès worret niks. tegelèèk stuure, gasgeeve, en
     schaokele, zen teveul haandelesaosies.

haauwkèènd
geen
O:     kind wat borstvoeding krijgt, ook wel kind met handicap of problemen
     waarvan de verwachting was dat ze niet zelfstandig gingen 
     wonen. Ook wel poppelèrke genoemd. [zie poppelèrke]
V:     'T is èèrg zat vur hullie Dien, mar ik dèènk desse meej hullie Toowke d'r
     nog nie zèn. Dè wordt un haauwkèènd. Daor zulle'ze meej naor 
     de mèèdemèrt motte.

haffel
uitdrukking/gezegde
O:     hedde gij vur men un haffeltje klompnaogeltjes
     haffel: een hand vol
     haffenen<mid. ned.> : ophijsen  
V:     Un haffel of un gròp? vur de dèùdelijkhèèd: un haffel is twee gròp!
     Un haffel is un haantje vol!

haffele
uitdrukking/gezegde
O:     ze zit d'n hillendag te haffelen en te fôole 
     un haffelding > stoeipoes
     haffenen <mid.ned.> : oppakken
V:     Ons Trees haffelt 'r meej eene van Brees. Mar dè wordt niks, d`vuul ik
     aon m'n theewaoter!

haffelkatje
een meisje die jongensgek is
O:     haffele: flikfooien
V:     Onze Toon stao nog in't poortje te haffele meej die haffelkat!

hakbak
bak voor hakken van groentes
O:     beukenhouten bak zonder voorkant om groente fijn te hakken met een
     keukenbijl.
     In de jaren 50 kwam Bruynzeel met een keukenblok waarvan een schuif
     vervangen was door een hakbak.
V:     Ze han op d'n hakbak jèùn gesneeje, en naa witte nie waor d'n boerekôol
     naor smaokt. 
     Dè hakke din we meej un hakmes.

hakblok
hakblok
O:     vur de keukekachel hadde we unne hakblok meej kapmes om het hout
     kort te slaon
V:     'T geriefhout leej neffe d'n hakblok.

hakselaer  - hakselèèr
hakselmachine
O:     boeren gereedschap om veevoeder kort te snijden 
     bietensnijderen  
     hache, haetse <mid.ned.> bijl
V:     Ik hep d'n hakselaer aon d'n toddejood mee gegeve. Hij stond al jaore in
     de weeg.

haktol
kinderspel
O:     unne haktol meej een zwipke om te zwiepe. As ge ut piske nat maokte
     zwiepte'ni nog beter. De rèùte vlooge d'r geregelt èùt.
     kaaj booven aarms: uitdrukking om met een tol de haktol van de ander te
     splijten 
     haktol is een tol met een scherp pinneke voor het klieven van de andere
     tol 
     Smid Jan Hoogendoorn dankt zijn bijnaam aan de haktol. Jan zette voor
     de kinderen voor niets een nieuw "pinneke" in de haktol >>> 
     Smidje Pin. Smidje Pin was een broer van Bart Braoj, de smid uit de
     Kloosterstraat.
     met krijt werd boven op de tol kleuringen getekend voor een mooi effect.
     tolle, tol <mid.ned.> tol, kinderspeelgoed  > zolle <mid.ned.> : punt van
     een tak
     om het spijten van de haktol te voorkomen werden er "puunèze boove in
     gedaon"
V:     Ik hà bij onze Tinus de nissels èùt z'n schoen gehaolt vur un noe piske
     aon  m'n zwipke!

hals nek en nieren
Uitdrukking/gezegde
O:     ge brikt hals nek en nieren: een uitdrukking om aan te geven dat de aktie
     niet ontblood is van gevaar
V:     "Ik haol d'n bal wel èùt de goot". "Doe dè naa nie Kees, ge brikt hals nek
     en nieren.

halvelings
voor de helft
O:     munne hond is unne halvelingse foks. Tinus van Amelsfoort gebruikte het
     woord te pas en te onpas! Ook veel gebruikte stopwoorden 
     van hem waren; "èègeluk" en "dinges" Hij dingeste alles aon mèkaar!
V:     Dè pèèrtje is unne halvelingse heknie![Jaonus van Oosterwijk]

hand     kietelen
uitdrukking/gezegde
O:     ze hebben'um in z'n haand gekieteld. = een fooi gegeven of een
     steekpenning
     m'n haand jukt! Des geld beure of stront krabbe!
V:     Zeg Kees; Mun haand jêûkt. "Ôo, des geld bêûre of stront krabbe"

hannek   hannik
ekster
O:     hannek: vogel. ekster:  pica pica
     tjan  - tjannek     = tamme kauw
     broekhannek; lokekster om eksters te vangen
     hannikauw; vlaamse gaai;
     {hane, haen,haeneken  hanekijn <mid.ned.> : haan}
     in de Zaanstreek wordt er een zwarte kraai mee aangeduid. In het
     Anrwerpd een tamme ekster
     hannik WNT een schreeuwend scheldend wijf
V:     Alles wè blinkt haolt unne hannek weg. Bij ons han we unne hannek, en
     bij ons neffe unne tjannek.

hannes
sukkel
O:     hanne, hannen, hannin, znw.<mid.ned.> jan; ook een hals, sukkel
     hannese: onhandig iets doen.
V:     Wè zèède toch unne hannesworst, niks kunde, dè kunde!

hannese
stuntelen
O:     hannese ww. ; onbeholpen doen,
V:     Hij stao me daor toch te hannese meej 't spek bakke.

hannesknik
kniptor
O:     bron: Henk de Rooij
V:     De kènder hadden d'r spel in om unne hannesknik op zunne rug te
     leggen. hij sprong dan op en kwam op zijn pootjes terecht

hannesworst
onnozel iemand
O:     hannesworst: sukkel, hals, 
     de toevoeging hannes komt dikwijks voor: er zit altijd de betekenis in van;
     onnozel, onhandig, onbeholpen.
V:     "Is hij jouwe vrijer, dieje hannesworst?" Die is te stom om vur d'n duuvel
     te daanse."

haol
ophangbeugel boven haardvuur voor de moor
O:     Een ophanginrichting met zaagtanden zodat  de moor of sopketel op de
     juiste hoogte boven het vuur hing.
     haol > heugel: mogelijke relatie met halen en brengen >> omhoog of naar
     beneden
V:     In't Smiske hing vruuger unne haol boove de vuurkörf voor de moor of d'n
     pappot aon te hange.

haom
haam
O:     haam; voorschoft van een paard
     hame, znw. <mid.ned.> halsjuk voor paarden          >> haemmaker.
     pèèrdehaomaem
     koejenhaom
     een koe trekt vanuit zijn nek. een paard trekt vanuit de borst. Hierdoor zijn
     de hamen makkelijk te onderscheiden.
V:     Hil ut pèèrdetèùg van ons thèùs is weg, behalve d'n haom. Die hangt
     opgepoetst in de vurste kaomer bij onzen Drik.
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haomsklippel
onderdeel paardenwagen
O:     horizontale balk die in het midden vast zit aan de draaiboom waaraan een
     paard wordt ingespannen. de haomsklippel werd via de 
     burries verbonden met de haom.
     clippel, clepel, znw. < mid.ned> : klepel in klok, klopper op een deur.
V:     Dieje zot heej van unne haomsklippel un laamp gemaokt vur teege de
     zulder. Ut mot nie zotter worre!

haon  -  gebraoje
Uitdrukking/gezegde
O:     d'n gebraojen haon èùthange: 1]de populaire jongen uithangen.
     2]opscheppen,
V:     Stopt toch meej dè gekwàts, as ge d'n gebraojen haon wilt èùthange
     motte hier nie zèèn. Wij hebbe oe deur.

haontje van de toore
uitdrukking/gezegde
O:     't haontje van de toore was zunne leermister. met ander woorden; hij
     praatte met iedereen mee. Hij had geen eigen mening.
     hij waajt meej alle wende meej
V:     Piet Sauwel is un goddelijk ouwhoer,  't haontje van de toore was zunne
     leermister!
     Hij waajt meej alle wende meej, gelèkend ut haontje van de toore.

haor
uitdrukking/gezegde
O:     zo bedicht as haore op unne hond.uitdrukking om aan te geven dat iets
     "veel" is
V:     Mar Toon we hedde de slaoj kort op mekaar staon, ze stao zôo bedicht
     as haore op unnen  hond.

haor trughaole
uitdrukking/gezegde
O:     haor trughaole:>>  laat de kaas niet van zijn brood eten.
     haor trughaole; gram terug halen
V:     Meej mèèn vrouw gaode nie speule! Die haolt d'r haor wel trug.

haore
scherpen
O:     ik mòt de zessie nog haore. 
     haor-enkele: de binnenkant van je voeten tegen elkaar slaan
     zessie is zeis
     haorgetèùg: gereedschap om zeis te scherpen. Een hamer en een soort
     aambeeld op een pin. Door de snijkant te kloppen wordt de zeis 
     gescherpt.
     haren, ww. <mid.ned.> scherp of doordringend zijn van weer en wind.,
     scherpen wetten
V:     'K zèè m'n haorgetèùg kwèèt, naa kan'k mun zessie nie haore, en ik mot
     de slôotkaant nog doen.

haorènkele
manier van lopen
O:     haore is scherpen.               bv un zessie haore 
     Bij het lopen met de enkels tegen elkaar slaan.
     Een paard heeft daar wel last van.
V:     Kan dieje mèèns nie fesoenlijk lôope? hij haorènkelt !
     As hij aaltij zôo haorènkelt zaaj knap veul klompe verslèète.

haorgetèùg  haorgetouw
haargetuig
O:     om zeis te scherpen   een soort hamer met aambeeld op een pin 
     voor het woord getuig wordt ook getouw gebruikt
     getuig = gereedschap
     haren < mid.ned.> scherp of doordringend zijn.
     haore: scherpen
V:     Naa zèèk m'n haorgetèùg kwèèt, hoe mot ik nauw m'n zessie scherpe?

haorinder
het zelfde
O:     haorinder ut zelfde; pleonasme
V:     Dès haorinder hetzelfde dûr wie ik besodemieterd wor. Mar ik wor liever
     dur de pestoor besodemieterd as bediend!

haor'inder   - haorinder
hetzelfde
O:     exact hetzelfde
     de's haor'inder hoe'k ut doe des krek 't zelfde
V:     De's haor'inder dur wie'k gebeete wor. 'k zèè toch de pineut.
     'T is m`n haor inder hoe dè'k't mòt doen. Dik dun of dur un duukske.

haos
uitdrukking/gezegde
O:     Gelèèk unne haos pèèrde'ie d'r èùt: snel gaan.
     Die is dur unne haos gedekt: een vlug/snel iemand
     Die heej haozellèèr onder z'n schoen: snel, vlug.
V:     Toen ie hèûrde dè z'n meske in aonkomst was geleek ut wel dè onze
     Sôoj haozelèèr onder z'n schoen hà.

haos  -  peeper
uitdrukking/gezegde
O:     ik weet wel waor d'n haos in de peper leej = ik weet er het fijne van.
V:     As ge meer wilt weete, dan kom mar's langs. Ik weet wel waor d'n haos in
     de peper leej!

hard getòld        getaold
luid sprekend
O:     hard getòld = luid getaald = luid spreken.
V:     Ons An is hard getaold, ze kwèèkt as un viswèèf.

harde weg
uitdrukking/gezegde
O:     hij is nog nie dikkels op d'n harde weg gewist: hij is niet veel gewend.
V:     Meej de kermis is onze Hans flink op stap gewist, en dôodziek thèùs
     gekoome. Mar daor leert ie van. Hij is nog nie dikkels op d'n harde 
     weg gewist.

harde werkers
uitdrukking/gezegde
O:     met deze uitdrukking wil Jan Mallens aangeven dat het in de wereld niet
     eerlijk verdeeld 
V:     Meense die ut harst motte werke hebbe de kaojste broeke aon, en woone
     in de klenste hèùskes.

hark
raaf
O:     hark: landbouwgereedschap
     griezele - harrèke zie ook griezele
     harke, hark,  znw. <mid.ned.> hark 
     harik, znw <mid.ned.>: onkruid
     *kiliaan* : harcke, hercke. 
V:     Vatte gij mar 's d'n hark ter haand, 't erf vêûr mòt nog gegriezeld worre.
     Achter staoget al op fesoen.

harses
dat deel van het hoofd waar de hersenen zich bevinden.
O:     harses: hersenen.
     hersene, heersene, hersine, harsen ersine znw. vr. <mid.ned.> hersenen.
V:     Ik kwaam omhôog en stôte m'n harses teege de oopestande raom. 
     Zet meej die felle zon mar un klèp op oe harses.

hart / haande
Uitdrukking/gezegde
O:     Ge zôt d,r hart in d'r haande geeve; uitdrukking om aan te geven dat
     iemand onhandig, sloom is
V:     Die verpleegster is nie vlot van handelesaosie, ge zôt d'r hart in d'r haand
     geeve!

hartelap
iemand die na aan het hart ligt
O:     hartelap
     naor; kan ook "aon" zijn
     pèkske = pakketje
V:     Joke had un pèkske naor durre hartelap gestuurd.Die zaat wèèd weg.

hartjesbrôod
zoetbrood
O:     de doorsnede van een zoetbrood had iets van een hartvorm
V:     Zeg kende gij dè brôojke nog van klaore blom, van enkelt rog, ut
     hartjedsbrôod.......... 
     En heddet ter haand gevat en drie keer bekrèùst, vur degge ut fèèn hèt
     opgemèùst >> van C. Robben

hasjee
stoofvlees
O:     hasjee. In Tilburg spreken ze van hansjee
     hachje <mid.ned.> afgesneden stuk vlees.
V:     Rôoje kôol meej hasjee, en daornao rijstepap meej krente. Des was bij
     ons thèùs ut meenu op vrèdag. Toen was de vaastendag allang 
     afgeschaft. 

hatjoew     hòjoew
woordspeling
O:     had hij jou 
     hòjoew > is het zelfde als; hatjoew
     hànoew te pakke
     zònzoe aon neeme
V:     ze hànoew lilluk te pakke, ge zòt ze wè doen! 
     Hadjoew te pakke? Jè, ge zò'tum wè wille aondoen.

haver      kaf
uitdrukking/gezegde
O:     stank voor dank
V:     Naa zèèk 20 jaor kollektant gewist in de vruugmis. En nauw zèèk
     zondermeer aon de kaant geschoove!. "Jè Piet, wie dé haover 
     verdient krèègt ut kaf". 

hebben
vervoeging
O:     'k ham  
     zij hàtum - ze hàtum  [2e persoon enkelvoud] 
     zij hòm
     wij hànum  
     wij hònnem 
     gij hòttum 
     zij hon'm [3e persoon meervoud] 
V:     Ze hòm zitte! > zij was zat.    Ik ham om > ik was zat.
     Ik hàm om, mar zij hàtum ôok zitte! en saome hamme veul leut.

heekelèègtig
een hekel aan hebben
O:     hekel: vlaskam
     een hekel aan iets hebben: iets niet leuk vinden.
     iemand over de hekel halen. over iemand kwaad spreken roddelen.
     ekel, <duits> : afschuw.     |16e eeuw|
V:     Dè die kraaje hil de stoep volschèète ven'ik zôo heekelèègtig!
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hêelvlêes
goed genezende huid
O:     kaoj / goej hêelvlêes: goed of slecht genezend
V:     Hij genaas nie goed. Hij heej kaoj hêelvlêes. Daor is'ie meej aongemaokt,
     dè hà hullieje vadder ôok.

heemele
uitdrukking/gezegde
O:     heemele= doodgaan
V:     'T zôo goed zèèn as'ie heemelde. hij heej genog geleeje. 'T is goed
     gewist!

heemelzaod
luis
O:     heemelzaod >> zwarte luis op groente in de moestuin
V:     Ik zal mèèrge tege heemelzaod motte spèùte.

heerôom,   gelêûve
uitdrukking/gezegde
O:     ge mòt alles nie gelêûve wè d'n heerôom prikt. niet te goed gelovig zijn.
V:     Ik kan m'n èège nie vurstelle dè zij dè gedaon heej. Ge mot nie alles
     gelêûve wè d'n heerôom prikt.

hêete vèèf
uitdrukking/gezegde
O:     hêete vèèf: enige momenten waarbij men hevig zweet. Opvlieger.
V:     Sins ik in d'n oovergaank zèè, hè'k alle geduurige de hêete vèèf.
     Ik moes unne kaabel vur de tilleviezie dur de krèùpruimte steeke, toen ik
     d'r onder laag krêeg ij de hiêete vèèf.

heg
uitdrukking/gezegde
O:     Riek de Brouwer tegen Gerrit de Kruif tijdens het teermaal  op St.Jorisdag
     [23 april 2007] 
     "Gerrit vat dees aajke òk nog maar, dan springde merge over un
     vèèfjaorige heg"!

hegmölder
mulder zonder vaste werkplek
O:     een rondtrekkende molenaarsknecht, zonder vaste verblijfplaats, die zich
     per dag verhuurdeeen molenaar was "verplicht" een 
     hegmölder 2 dagen onderdak en eten te geven als in een woord heg
     gebruikt wordt zit er een twijfelachtige factor in. bv hegwoow
     hegge <mid.ned.> onbevoegd, kwakzalver, onbekwaam
V:     Zò un hègwoow en unne hègmölder iets meej mekaar te maoke hebbe?

hegt   heft
handgreep
O:     hechten <mid.ned.> van een heft voorzien
     hegt = heft = handgreep
V:     Aon die vèèl zit unne schêeve hegt, dè werkt nie, as ge mot zoete!

hegwoow
ongehuwde moeder
O:     een ongehuwde moeder
     woow > weduwe
     hegge <mid.ned.> onbekwaam,  onbevoegd in de zin van niet getrouwd
     In Poppel kennen we een toponiem ; de Hegge.  onbekwame slechte
     grond waar niwet veel groeien wil.
V:     Heej zij  un vûrkèènd? Jao wieste gij nie dè dè un hegwoo was!

heilige geest tafel
kerkelijke bijstand instelling
O:     tafel is register of inhoudsopgave 
     bijstand verlening via parochie [kerk]
     in de volksmond werd "grutvadder"gebruikt
     grudvaddersbos >> gemeentebossen  >> gemèntemaast.
     tafel >> bank >> uitgifte
     tafel < mid.ned.> uitdeling aan armen. >> tafelhouder > geldhandelaar,
     bankier.
V:     De pestor en enkele fabriekaante zaate in't bestuur van de Heilige Geest
     tafel.
     Dè hèùshouwe wordt dur grutvadder recht gehouwe! [leven van de
     bijstand.]

hekel
uitdrukking/gezegde
O:     hekel; vlaskam
     hekelen ww -  iemand over de hekel halen kwaadspreken over iemand  
     hekel, hekele, ekel znw  < mid ned.>  prikkel stekel vlaskam
     repel, znw. m.<mid.ned.>: vlaskam, hennepbraak
V:     Ze han"um lilluk over de hekel gehaolt, mar hij kwaam d'r opèùt, toen ie 'r
     van hêûrde!

hekkendam
toegang tot wei
O:     hekkendam doorgang over sloot naar wei of akkerland
V:     Bij d'n vierde hekkendam staon ons koej.

heksemaast
dennenboom
O:     heksemaast: grove den, vliegden.
V:     In de vurhaaj stao allêen heksemaast en haaj.

hèlêûre  hellêûre
informeren
O:     helêûre:
     héler <frans> aanroepen, praaien
     wôontje: woonhuis.
     heuren > horen >> hjal <hoogduits> : gesprek,    hjala: praten kouteren
V:     Ik zal lings en rechs wel'is vur jouw helêûre vur un wôontje.
     Wilde gij'is hèlêûre bijj jouwen baos of dètie vur mèèn un baontje heej. 

hèlige hèùskes
uitdrukking/gezegde
O:     ge meut nie teege hèlige hèùskes pisse:  niet tegen de gevestigde orde
     ingaan
V:     De pestoor kan vur mèn part de pot op. Ik gao nimmer biechte, en de mis
     sondagssmèèrges steld òk niks vêûr. Dè kan wel waor zen 
     Willem, mar ge mot nie teege hèlige hèùskes pisse!

hèligedaoge
uitdrukking/gezegde
O:     hèligedaoge: zakkers in schilderwerk
     hèligedaoge afschaffe: als iemand zeer onverwacht komt.
V:     Ut heej wel de klêûr, mar ut ziet d'r nie èùt. Hil oe schilderwèrk zit vol
     meej hèlligedaoge.
     Wie we daor hebbe! Komde gij de hèligedaoge afschaffe? "Nèè, ik koom
     zegge dekker zèè!"

hèm
hemd 
O:     ondergoed 
     in de winter werd over het hemd een borstrok gedragen 
     ik kan tegeswôorig m'n hem gin week oanhouwe. 
     1x in de week verschonen op zaterdag was tot de jaren 60 heel gewoon
     overhemd >>> bàzeroen >>> hèm.
V:     Ze vroege me ut hèm van m'n lèèf, mar ik wies nergeraant van! 

hem - zakke
uitdrukking/gezegde
O:     een hem aon krèège zonder zakke > bij overlijden kun je niets mee
     nemen
     oe liste hem is d'r een zonder zakke!
V:     "Ge kunt ut'r beeter naa van neeme, Mina, want ge krèègt straks un hem
     aon zonder zakke, as ge op ut strekstrooj ligt.

hemele              hemelhoer
overlijden                      lid damenskoor in de kerk
O:     hemel, hemmel, himmel <mid.ned.> :hemel, uitspansel / verblijfplaats
     voor gelukzalige / zoldering.
     hemelen, hemmelen <mid.ned.> wegbergen, wegstoppen / netjes leggen,
     vlijen, / opknappen
     hemelen: overlijden, verschijden > {enige relatie met het
     middelnederlands hemelen lijkt aanwezig; wegbergen, wegstoppen}
     hemelhoer: spotnaam voor vrouwlijk lid van zangkoor
V:     De hemelhoere zinge in de list mis. Dè doe zeer aon oe ôore.
     Onze Opa is giestere geheemeld, en is vertrokke naor d'n hemel of de
     hel! en as ik um goed ken is't ut liste.

hengstebal
feestavond waar alleen mannen komen
O:     hengstebal; feest voor alleen jongens of mannen
     de pastoor verbood vele aktiviteiten waar jongen en meisjes op een
     ongedwonge wijze met elkaar omgingen. uit die verboden is de term 
     hengsenbal ontstaan.
V:     Is dè fist mèrge un hengstebal of un mèèdemert?

hènwet
hebben we het
O:     hènwet
V:     As we over de perochie Maria Boodschap hebbe dan hènwèt over de
     noewe perochie

hèrketek
haantje de voorste
O:     hèrketek: staat altijd vooraan en wil graag zijn zin doordrijven.
     herken ww.. Kiliaan noteerd in 1599 het woord >: hercken. herken. heftig
     begeren, 
     herken: 1] luisteren, horen. 2] dralen; zonder herken: onverwijld. 3]
     zonder ophouden
     herken is helemaal uit het daaglijks taalgebruik verdwenen.
V:     Ons Eduartje komt d'r wèl. dè's unnen echte hèrketet.

herkuul
forse man
O:     hercuul, hercuul : krachtpatser, buitengewoon forse man.
     hercule, m.znw.<frans>; atleet
V:     Ik had hullieje Sjaak in jaore niemer gezien. Potdoome wènne hercuul is
     dè geworre.

hers en geens
heen en terug
O:     hers: < mid. ned.> hiergeens:  verder weg
V:     Op un aovondschoft is ie nog hers en geens gewist.
     Hers en geens heetie gehèluurd [links en rechts geinformeerd]

hesp
ham
O:     hespe <mid.ned.> ham schenkelstuk.  in het vlaams is hesp nog veel
     gebruikt 
V:     In de week vat ik smerges vèèf sneej brôod meej hesp.Op
     zondagmèèrge nao de mis hemme èùtgebakke spek. Dan kunne we
     soppe.
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hêûge
herinneren
O:     hêûge: in gedachten krijgen.
     hogen, heugen, zw. ww. ,mid.ned.>: aan iemand of iets gedenken
V:     Ik kan me de tèèd nie hêûge dè'k jouw gezien hèp.

heugel,  haol
heugel
O:     tandheugel
     heugel haol
     in d'n hèrd hangt d'n haol meej de waterketel d'r aon.
V:     Ih d'n hert hing unne heugel meej de waoterkeetel d'r aon.
     Van de kelderwèèn is d'n heugel gebrooke.

heuj
uitdrukking/gezegde
O:     te heuj stôote. bv kruiwagen omkieperen
V:     Een heuvel opgaan = te heuj.
     Dè paorke heej de kèèr te heuj gestôote. = ongewenst zwanger zijn.

hèùpert
huichelaar
O:     hugge <mid.ned.> naijver afgunst [nederrijns]
V:     We zèede toch unnen hèùpert. flikker toch op meej oe smoesjes.

hêûre en zien
uitdrukking/gezegde
O:     hêûre en zien vergao >> veel lawaai
V:     Hêûre en zien vergao als ze in't kèfee de meziek aonzette. Dè doe zeer
     aon mun oore!

hèùs
huis
O:     hèùs, hèùske, wôontje znw. ml.
     hues, huus, huys, <mid.ned.>; huis, gebouwde woning.
V:     Ik hèp hil de wèèreld rondgezworve maar ôk wèèd van hèùs he`k aaltij
     goed gegeete!
     Ieder hèùs heej z'n krèùs, naauw dè hè'k geweete, Ik blêef meej zis
     kende zitte

hèùs   -     dak
uitdrukking/gezegde
O:     d'r is teveul dak op't hèùs = bedekte waarschuwing dat niet alles kan
     zeggen omdat bijvoorbeeld er kinderen bij zijn.
     klèène pòtjes hebbe òk oore.> kinderen luisteren ook mee
V:     Jaon let op wegge zegt, klèène pòtjes hebbe ôok oore.
     Jaon let op wegge zegt, d'r zit teveul dak op't hèùs.

hèùskeslôof
huisloof of donderkruid
O:     hèùskeslôof: donderkruid 
     sempervivium.<latijn>
     een vetplant die op een stenen ondergrond goed tiert. De wortels kruipen
     in de porieën van de steen. Men ziet het veel op dakpannen. 
     Een voordeel was dat men een isolatielaag op het dak kreeg.
V:     Bijj ons stond vruuger op de pleej aaltaaj h`eùskeslôof.

hèùszeegen
huiszegen
O:     hèùszeegen. Bij het betrekken van een nieuw huis werd het huis
     ingezegend door de pastoor. Dit om huis en bewoners te 
     beschermen tegen allerlei onheil. Ter herinnering hieraan werd een
     schilderijtje aangeschaft met een religieuze voorstelling die verwees 
     naar het zegenen. Er stond op; Goddelijke huiszegen.
V:     Bijj ons omaa hing d'n hèùszeegen in't trapgat. Un ouw lèsje meej un
     barst in't glas.

hèùvebrôojke
hubertusbroodjes
O:     3 november naamdag St. Hubertus, patroon van de jacht. Vroeger
     kwamen de bakkers op 3 november naar de vroegmis voor het 
     zegenen van de hubertusbroodjes, hèùvebrôojkes. Als kind moesten we
     vroeger een hèùvebrôojke eten tegen de hondsdolheid. 
     St Hubertus wordt aangeroepen bij hondsdolheid.
V:     Meej st. Hubertus kreeg d'n hond mar un klèèn stukske van  un
     hèùvebrôojke. Un hil was sunt,en un stukske hielp net zôo goed.

hiep
handbijl
O:     hiep. bron; broeksteeg
     hepe, heep, <mid.ned.> hakmes, snoeimes
V:     Waor is d'n hiep, ik mòt kachelhoutjes vur d'n aonmaok kappe.

himmel
helemaal
O:     Dè doede himmel verkeerd, gaopert!
V:     Dè doe'k pas as'k himmel klaor zèè, zeej!

himmel en aorde
uitdrukking/gezegde
O:     Hij bewoog himmel en aorde, en kreeg èùtèndeluk  wel zunne zin.

hinkelhok
kinderspel op straat
O:     op straat werd een hinkelhok getekend. Met een steentje moest men voor
     het hinkelen eerst  in een vooraf bepaald hok gooien. 
     Het beste tekende een heiligebeeld  maar die waren gewijd, zodoende
     mochten ze niet gebruikt worden ook al was de kop er vanaf 
     gebroken!!!!
     hinkelen was een meisjesspel
V:     Hinkele din de mèskes allêen soomers. Ut hinkelhok wèèr meej krèèt op
     de stoep getêekend.

hittepetit
klein pittig iemand. 
O:     hittepetit: klein pittig persoon die niet op haar mondje is gevallen. Meestal
     vrouwelijk gebruikt.
     hittepetit m/v. <vlaams>: klein persoontje [maasstreek]
     hittepetit: <ned.> klein bedrijvig vrouwspersoon.
     hit is een klein paard
     hitje: benaming voor jonge vrouwlijke dienstbode.
V:     Die mèèd die onze Fraans heej meejgebrogt maag'ie hebbe. Dè's unne
     hiitepetit!!!

hoedè, hoedat
hoewel
O:     hoedè, 
     hoedat, voegw. <mid.ned.> : hoewel 
V:     Hoedè dè aanders leej, is't nog goed gekoome
     zôo iust, en nie aanders. Hoedè, 't kan òk aanders.

hoeneer
wanneeer
O:     hoeneer; 
     hoeneer, honeer; bijw. <mid.ned.> wanneer
     Hoeneer is dè gebêûrd, daor hèk niks van meej gekreege.

hof
tuin
O:     d'n hof - d'n hofpad
     kerkhof >> dodenakker
     hof, hofken znw. <mid.ned.>: omheinde ruimte, achterplaats, tuin.
V:     Op zaoterdag taatemiddag doe'k mistenteds d'n hof.

hof van holland
café
O:     café Hof van Holland. Naam niet geheel duidelijk. Er zijn meerdere cafés
     met deze naam.
     uitbaters:  Spapens Appels.  =>de dochter huwde Cees Brock:  Brock
     Spapens. => de dochter huwde Piet Kloks: Kloks Brock
     De tap-installatie deed laat zijn intrede bij Cees Brock: Cees slofte voor
     ieder pintje naar de kelder [achter de bar] voor het tappen van 
     een glas bier.
     Cees Brock was lid van het Gilde Sint Joris. / zijn vader was lid van het
     Gilde / de schoonzoon Piet Kloks was lid van het Gilde / de 
     kleinzoon Jan Kloks is lid van het Gilde. Alle overleden leden van de
     familie hebben hun doodschuld voldaan.
     In het café hangt het beeld van Sint Joris [1745] Maker: Adrianus
     Verhoeven.
     Het Gilde Sint Joris  is vanaf 1898 thuis in Hof van Holland. De doelen
     zijn achter het café
V:     Bij Cees Brock kreede unnen borrel meej de kop d'r op, zonder
     kwaansele kreegde oewen borrel nie op de taofel. Aon d'n  toog moeste 
     irst de kop d'r aaf sloebere.

hola
uitroep voor excuses
O:     hola <spaans> = hallo mogelijk in de tijd van het spaans bewind in ons
     dialect gekomen
V:     Ze stond boove op m'n teene, en ze riep "Hola". ofdet dan minder zeer zò
     doen.

holle taand
Uitdrukking/gezegde
O:     holle taand of holle kies
     dè douw ik in munne holle taand.: weinig te eten krijgen
V:     Wègge bijj d'n Peer krèègt te eete douw ik in munnen hoole taand. Mar
     dè's nie zo gèk. Zelf kan'ie dur de tolliekes dêûr frèète.
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hollewaaj
vrolijk uitgelaten  meisje
O:     hollewaaj
V:     Meej de kermis is ons Toow un hollewaaj.

hond
uitdrukking/gezegde
O:     Ieder hondsgezeike kwaam'ie aongezeeke, en wies'ie weer wè aanders.
     hij is zò frêet as unnen hond meej zeve starte 
V:     Ge kunt mar beeter gin risiko neeme zeej Jan Hôogendôore, en hij bond
     unne dôoje hond z'n vier pôote bij mèkaar.

hond   - brôod
uitdrukking/gezegde
O:     daor lusse de honden gin brôod van!        om aan te geven dat iets niet
     door de beugel kan
V:     Wè hij àmaol vertelde, was nie te gelêûve. Daor lusse de honden gin
     brôod van.

hond  -  slaon
uitdrukking/gezegde
O:     Hoe meer unnen hond geslaoge wordt, hoe krèùperiger dettie wordt: Hoe
     meer je iemand negatief benadert hoe schuwer hij wordt. >>> 
     Je moet mensen positief benaderen.
V:     Ik hep meejlijj meej die kender, Die worre naauw aaltij afgesnauwd en
     mishouwe. "Jè, hoe meer slaog unnen hond krèègt, hoe 
     kruiperiger dettie wordt.

hond - vlêeshal
uitdrukking/gezegde
O:     as unne bangen hond in un vlêeshal = angst voor iets
V:     Wè hedde gij, ge kèkt as unne bangen hond in un vlêeshal.

hond meej zieke pôot
uitdrukking/gezegde
O:     as unnen hond meej unnen ziek pôot: als punte bij paaltje komt gaat het
     niet door.
V:     Onze Fraans is as unnen hond meej unnen zieke pôot. As ut d'r op
     aonkomt gift'ie nie thèùs.

hondekèèr
hondekar
O:     hondekèèr: een klein gerij waarvoor de hond ingespannen werd. Een
     hondekar werd veel gebruikt om koopwaar uit te venten
V:     Naauw Cees ik zèè liever oewe potrenoster as oewen hond. "naauw dè
     zal ôk nie meejvalle want die hangt al jaore aon unne spèèker 
     neffe de bedsteej.

hondsgezeike
ieder moment. geregeld.
O:     ieder hondsgezeike stapte'ie van z'n fiets om te kèèke naor un blumke of
     aander onkrèùd.
V:     Ik wor daor dôodziek van dettie ieder hondsgezeike komt aongezeeke
     meej z'n smoesjes!

honger  eten
uitdrukking/gezegde
O:     ge meugt op un aander wel honger krèège, mar ge mot thèùs koome
     eete: je mag best naar andere vrouwen kijken, maar niet meer als 
     dat.
V:     Ge meugt bist op un aander honger krèège, mar ge mot thèùs koome
     eete! zeej Tonia, meej unne láach, toen durre mèèns meej de 
     broederschap te bèvert ging.

hôoger schèète
uitdrukking/gezegde
O:     schèèt hôoger as z'n kont stao.>>  Doet zich veel beter voor as hij is.
V:     Hêûrt hum toch kwatse,de kwatslap. Hij schèt hôoger as z'n kont stao!

hooggaatie
reuzenrad
O:     hooggaatie: kermisatractie die hoog gaat.
V:     In d'n hooggaatie krèèg ik't spaons benauwt. Ik schèèt in m'n broek as ik
     naor beneeje kèèk. 

hôogkèèr
hoogkar
O:     de hôogkaar is hôog gelaoje. 
V:     Bij mèèn han ze op 1 maij de hôogkèèr geriffermeerd gezet, de
     lamzakke!!

hôogvlieger
iemand die makkelijk leert.
O:     ginne hôogvlieger: om aan te geven dat iemand niet goed kan leren.
V:     Bij ons thèùs waren't gêen van alle hôogvliegers, mar ze zen àmaol goed
     terèècht gekoome.

hooje
uitdrukking/gezegde
O:     motte gaon hooje: haast hebben
     hooje as de zon schènt: je slag slaan
V:     Doe's rustig aon of motte nog gaon hooje.
     De mot hooje as de zon schènt

hoorenziek
rijm uit tilburg
O:     Toon munne zoon is hoorenziek 
     midde in de week mar sondags nie.'
     Sondags gaotie borrels drinke en 
     smaondags leej'tie in z'n bed te stinke.
     niet luisteren naar goede raad?????  
     betekenis van hoorenziek is onbekend. mogelijk een omschrijving voor
     niet willen. 
     Niet willen luisteren
V:     variant op het liedje: Kortjakje.

hoow
uitdrukking/gezegde
O:     ho = genoeg, stop, niet verder
     ho. <mid.ned.> tussenwoord; genoeg.        een paard werd met"hoo" stil
     gezet, en met de term "juu" in gang gezet
     vurèùt.....aachterèùt : schietop, achteruit gaan
V:     Meej twee koetsiers op de kèèr gao'get nie goed. As d'n êene "hoo" roept
     en de aandere "juu" wit dè pèèrd ut òk nie.

hopper
hooimijt
O:     er werden ook houten driepoten gebruikt 
V:     In augustus, meej d'n ôogst staon de hoppers op't laand.

hòrre
tegendraads
O:     zit nie te hòrre. | ze heej ut hor
     mogelijk verklaring horre:
     1] Hore >> hoere = <mid.ned.> : hoer als scheldnaam
     2] hore = <mid.ned> slijk, drek, vuil
     mogelijke relatie met horzakke: vervelen, dwars zijn 
V:     Vraogt vandaog niks aon d'n börger, ze heej ut hor!

hörre, hèure
hoor
O:     hoor je 
     mehorre <mid.ned. > tussenwoord vooruit, allohorre <mid.ned.> hoer,
     hoerekind
V:     Ik doe niemer mee, hörre! gullie spêûlt gemèèn.

horriante
vervelend, onuitstaanbaar
O:     horriant
     horrible <frans> : afschuwelijk
V:     Wè is dè unne horriante vent. Ik kan um nie zien van de zeik!

hort      d'n hort op
op stap
O:     hoert <mid.ned.> stoot, botsing, - vijandelijke ontmoeting, aanval,
     bestorming. 
     hort, hurt, huert <mid.ned.> bijwoord = hort ende hout, 
     hot en haar, herwaarts en derwaarts 
V:     Ons Trees is vémèrge [vumerge] al vertrokke. Ze is d'n hillen dag d'n hort
     op.

horzakke
vervelen, tegendraads,
O:     horzakke; zie hòrre
     bêûre: slaag krijgen.
V:     As ge naauw nie stopt meej horzakke, dan kunde ze bêûre!

höske  - plee - secreet    - 
wc
O:     klèènste kaomer't höske stond vroeger altijd helemaal vrij van het huis.
     Dit was verplicht gesteld door de gemeente. dit vanwege de 
     beperkte hygiëne. Om verspreiding van ziektes tegen te gaan. 
     De strontschepper mocht allen voor en na zonsopgang en ondergang
     met zijn strontkiest op de openbare weg komen.
V:     Ut hóske is aongesloote op unne sterfput. 
     D'n strontschepper heej verleeje week ut höske koome ruime.
     As de sterfput himmel is leeg gemaokt motte d'r un dooj kiep ingooie vur
     deggem wir volschèt

hot aon
rechtsaf
O:     hot aon rechts afslaan
     aer aon; linksaf
V:     Hier motte hot aon zeej  Simon de Brouwer teege Leo Leo de Brouwer
     toen ze in d'nm bosch aonreeje.

hout    blok
bos
O:     hout >> blok hout: bos.
     holt, haud, hout, znw. <mid.ned.> : bos  hout, stok, boom.
     houtkijn: boom.
     Turholt, Torhout <683>   Meerhout <11e eeuw>   Turnhout. De oudste
     betekenis van hout is bos. In de plaatsnamen komt men de 
     oorspronkelijke betekenis tegen. 
V:     Ik hèp in d'n Elzenbos nog unnen blok hout staon.

houtere
van hout gemaakt
O:     houtere sloelpôot: houten stoelpoot
V:     D'n houteren pôot van de taofel braak aaf toen ik soep zaat te eete. Ik
     krêeg hul de soep in m'n vurbroek.
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houtwal
begroeiing langs akkers
O:     houtwal: Om verstuiving van de spaarzame cultuurgrond te voorkomen
     werden er houtwallen aangeplant. De houtwallen werden 
     geregeld uitgedunt voor stookhout voor de bakoven.
     bèène: binden.
V:     Onze vadder is in d'n houtwal meej staltouwkes musters aont bèène.

houtwèèrk
koziinen, ramen en deuren
O:     houtwèèrk: verzamelnaam voor alle hout aan een huis
V:     Ik gelêûf dè't houtwèèrk dees jaor un burt mot krèège.

houwes
om te houden
O:     houwes: om te houden
V:     Isdie schup die ge meejbrengt vur houwes of mot ik 't trugbrenge.

houwkèènd
zieklijk kind
O:     houwkèènd: zieklijk kind wat thuis blijft wonen. 2) kind wat om welke
     reden thuis blijft wonen
V:     meej dieje klèène van Jaanse wordt veul gedokterd; As dè mar gin
     houwkèènd wordt.

houwmouw
windhoos
O:     een houwmouw is een zeer plaatselijke kleine windhoos. Deze komen bij
     zeer warm weer voor als er een omweer nadert
     in Vlaanderen kent men het woord; houwvrouw.
     houwvrouw <vlaams>: windhoos.
     houwe <mid.ned.>: hoos. Hoos staat voor Vrouw Holle, de Germaanse
     weergod Holde.
V:     Meej die houwmouw van verleeje week vlôoge de schellinge van de kerk
     oe om de ôore.

hubbert
eindbord of schot op wagen
O:     hubbert > hoo-bord.      dit bord moest de lading op de kar op z'n plaats
     houden.
     het achterbord van een bed wordt door de boeren ook wel hubbert
     genoemd.
V:     De kèèr schoot te heuj mar dr zaat un hubbeet in. Hij was nie meteen
     leeg!

hukken, hukkes
hurken
O:     op oe hukkes zitte: op je schoenhakken zitten.
     hukken, hucken, hocken, <mid.ned.> bijvorm van huiken. 1] een
     ingedrongen houding aannemen door de knieën te buigen. 2] allerlei 
     bewegingen waarin het begrip buigen ligt opgesloten
V:     Munne knie is kèùs versleete. Ik kan niemer op mun hukkes zitte.

hukkes
hurken
O:     op oe hukkes zitte > op je hurken zitten.
     huken, hucken, ww. <mid.ned.> hurken
V:     Ik hep vòrt zòn stèève knooke dè'k nimmer op m'n hukkes kan zitte.

hullie en gullie
zij en wij
O:     hullie   bezittelijk voornaamwoord 
     gullie 2e persoon
     zullie  3e persoon
V:     Hullie'e vadder is un draankörgel, en d'n hullie'e is van d'n blàuwe knêûp.
     Dus paaste gullie mar op!

hurre,    hörre
hoor je
O:     hoor je >> hoorje >>> hörre >>>>> hurre.
V:     "Dè motte nimmer doen, horre. Van dieje klèène van mèn blèèvde gij
     meej oe fikke vanaaf." zîze teege de fraater op d'n ouderaovend.

hussele
door elkaar doen
O:     hussele >> dûr mekaar hussele
     hutselen, hutsen ww. zw. <mid.ned.>: schudden, schommelen, omroeren
V:     As ge dè naa dur mekaar husselt, dan hoouwde nog we oover.

hussen     zinkhorens
uitdrukking/gezegde
O:     husse meej zinkhorens - hussen meej oe neus d'r tusseoorsprong niet
     bekend
     Hussen meej singore; was het vaste antwoord op de vraag; wat eten we
     vandaag?  fam. Klaoske van Gils
V:     Moeder we eete we vandaog? husse meej zinkhorens. Met andere
     woorden: mauw nie, dè ziede summedeene wel.
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iemes
iemand
O:     iemes = 
     ieman  < mid.ned.> iemen, iemene, iemant,
V:     As iemes is kon koome kèèke hoe det meej ons Klaoske is, heetíe
     metêen wè aonlôop.

iene miene mutte.
aftelrijm
O:     buute: aftellen wie iets moet doen.
     iene miene mutte.
     muke, muyke, znw.  <mid.ned.> een halm gebruikt om te loten  > muke
     tien trecke.
V:     iene miene mutte.
     tien pond grutte.
     tien pond kaas.
     iene miene mutte is de baas.

ieper
bed
O:     smerges kan 'k nie èùt munne'n ieper koome!
V:     Sondagsaoves leej'tie meej z'n zatte klôote in de kroeg, en
     s'maondagsmerges kan'ie nie èùt zunne nieper koome!

iet wiet waai weg
kinderrijm aftelrijm
O:     bron elly 
     rijm werd gebruikt voor "afbuuten" Loven Tilburg
V:     iet wiet waaj weg, 
     midden op d'n Boscheweg, 
     waaje alle bôome weg ,
     iet wiet waai weg.

ieveraans
op een ander
O:     ieveraans   > ergens anders              nergeraans > nergens anders
V:     Ik zôu't mar us ieveraans gaon bekèèke. 
     Gao dè mar ieveraans vraoge, want dè doe'k nie!

iezegrim
grommerig persoon
O:     iezegrim: grompestoor. Iemand met een grimmig, schrikwekkend
     gelat.Een grimmig, gemelijk, knorrig, nors, chagrijnig persoon.
     izegrim, ijzegrim znw. m.  <mid.ned.letterlijk vertaald: die een ijzeren
     masker draagd. bekent uit Reinaard de Vos.
     isengrinus ,latijn>.
     izegrim, ijzegrim iezegrim: als bijnaam voor, of personificatie van de wolf. 
V:     Zij is unne saauwbèssem en hij unne iezegrim. Ge kunt d'r beeter nie
     meej aondoen.

illektriek
elektriciteit
O:     van illektriek mot ik niks hebbe 
V:     Vur d'n illektriek han we gaslicht. de illektrieke lantèères hem'me pas laot
     gekreege!

illektriekmeeter,  ellektriekmeeter
kWhmeter
O:     illektriekmeeter: kilowattuurmeter.
     De eerste meters waren muntenautomaten. als men er een cent of
     stuiver ingooide had men een bepaalde tijd licht. Op de 
     woonmwagenkampen zijn deze meters zeer lang blijven hangen. Tot
     ongeveer 1970.
V:     alle weeke kwaam d'r êene van 't gasfebriek die d'n illektriekmeeter leeg
     maokte. D'n buurman hà daor we op gevonde. Hij liet in de 
     meeter unne stèùver zakke aon un touwke. Dè heej dèùver nie lang
     schôon gestaon.

immes
immers
O:     immes > iemes
V:     Dè's immes 't zelfde, dè maokt niks èùt.
     dè's iemes inder, 't maokt men nie èùt.

impesaant
tegelijkertijd
O:     impesaant: tegelijkertijd, in het voorbijgaan
     en passant, <frans>: in 't voorbijgaan, terloops
     sikketerie: secretarie: bureau waar administatief werk wordt gedaan voor
     publiek lichasam, bv gemeentehuis.
     secretaris Smits; de Sik
V:     As ik naor 't sikketerie gao zà'k impesaant diejen brief afgeeve bij de
     gemènte-ontvanger.

in de pot  -   overschot
uitdrukking/gezegde
O:     vandaog in de pot en mèèrge in op d'n ooverschot. Zegt een vrouw die
     niet graag kookt. De 2e dag is het restjes en opgewarmd eten.
V:     As munne meens in de ploeg zit kook ik nie. "Vandaog in de pot en
     mèèrge op d'n ooverschot! 

inbaokere
inzwachtelen
O:     inbaokere; inzwachtelen van pas geboren kind. [kerstliedje> en ze
     wikkelde hem in doeken]
     zwachtel >>> swachtel zwachtel, swechtel <mid.ned.>:band
V:     Vruuger din ze un pas geboore kientje inbaokere.

ingetrouwd.
na huwelijk inwonen
O:     introuwen: Na de oorlog was er een groot gebrek aan woonruimte
     [huizen] Het gevolg was dat ouders, familie, of gewoon onbekende 
     een bovenverdieping ter beschikking stelde voor het jonge paar. Kwamen
     er kinderen, dan was er een probleem. Dikwijls was sprake 
     van een onhoudbare situatie
     aon de weg: de Tilburgseweg.
V:     Onze vadder en ons moeder zèn bij de taants Stads aon de weg
     ingetrouwd. Mar die moese 
     plaotsruime vur hullieje Harrie, D'n Burt.

inkom
uitdrukking/gezegde
O:     goeje inkom. >  die heej unne goeje inkom daer:  Wordt goed ontvangen.
     Die wordt meej de lôoper ingehaold, en meej de strontkaer uitgereeje! 
V:     Daor is't aaltij ut zelfde. Ge wordt bij hullie meej de lôoper ingehaold, en
     meej de strontkèèr uitgereeje!

insgelèèk
eensgelijk
O:     insgelèèk: het zelfde
V:     Un zaolig nuuwjaor vadder! jè insgelèèk mun menneke!

inteds
op tijd
O:     inteds: op tijd, tijdig.
V:     As ik jouw was zô'k inteds van hèùs gaon om nie as liste aon te chèùve

interesaant, intresaant
iemand die goed is voor zichzelf
O:     intresaant: d'n intresaanten Drik. gierig, alles voor zichzelf
V:     D'n intresaanten Drik zaat op z'n geld as 'n hen op d'r kloek. "Ze krabbe
     mèèn nie blôot" zeej dan.

interlok
soort stof
O:     interlock. <engels>  dubbel breigoed van fijne garens
     met interlok wordt in taalgebruik onderbroek mee bedoeld.
V:     Ik kan munne interlok gemak zat un week aonhouwe, dan ziede d'r nog
     niks aon! zeej de vèùle Saantevoets, en hij stonk un uur in de 
     wend.

intèts    intèds
op tijd
O:     intèts
     zèède daor eindelijk. Des intèds!   zeer verwijtend
V:     Agge d'r intèts bij zèèt, dan hè'k nog wel wè.

intrest
rente
O:     intrest
     Vroeger werd geld geleent bij familie of particulieren. Dit was dikwijls een
     vertrouwenskwestie. In die tijd ontstonden ook de 
     hèùskesmelkers. Deze kochten huizen op of lieten ze bouwen voor de
     verhuur. 
     interest: percentsgewijze vergoeding voor het gebruik van geleende geld
     intrest <zuidned.> : schade, verlies
     interest <mid.ned.>: schade, verlies, percentsgewijze vergoeding voor het
     gebruik van geleende penning
V:     Toen ze bij ons thèùs un hèùs han gekocht, han ze geld gelint bij unnen
     boer. Iedere week ging ons moeder d'n intrest  betaole. 

irste en twidde dèèk
straten en wegen
O:     irste dèèk: Nieuwkerksedijk.
     twidde dèèk : dijk van Hoogeind naar Nieuwkerk parellel aan
     Nw.Kerksedijk.
V:     Vur Vermeer van 't Hôogènd was't korter over d'n Twidde Dèèk naor
     Noewkerk, mar de weg was wel un zaandbaon.

irste kemuunie
eerste communie                                        1500
O:     de eerste communie deed je in de eerste klas van de lagere school en je
     plechtige communie in de 6e. Het vormsel was in de 4e of 5e 
     klas.[om de 2 jaren kwam de bisschop]
V:     Ik kan mar wèènig herinnere van vruuger mar mun irste Kemuunie stao
     me bij as den dag van giestere. Hil de femielie kwaam. Ik kreeg 
     van alles: unne rôozekraans, un wijwaotersvatje, unne kerkboek, un
     plestiek schilderijke meej ut weesgegroet, en van Oome Jaonus 
     unne feftiger. Smiddags moes ik naor ut lof, en daor hà'k de peej in.
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jakkes, jasses,  hèjakkes,  hèsjasses
tegenzin
O:     hèjakkes, jakkes hèjasses: uitroep van afkeer
     verbastering van Jaszes>> Jesus: uitroep van afkeer
V:     Hèjakkes wè vèùl, dè frèèt ik nie op! Jè wè unnen boer nie kent dè frèt'ie
     nie!

janvanpaas      jan van paas
uitdrukking/gezegde
O:     janvanpaas; de ware
     janvanpaas > jan van paas >jan van pas > de ware
V:     Zeg Marieke! is dieje noewe vrijer  de "janvanpaas"?

jaor blok
oud en versleten
O:     dè's èùt 't jaor blok:dat is zeer oud, lang geleden, versleten.
     mogelijk dat de etymologie iets te maken heeft mert beloken?
V:     Die kleere die ze aon  heej zèn èùt 't jaor blok

jaorgetijj
jaargetijde
O:     jaorgetijj: jaardag van een overledene
     jarichtide, jaergetide, jaritide, jaertijt znw. o. <mid.ned.>: gedenkdag
     overleden persoon gevierd in de kerk.
V:     Zörgt dège d'r mèèrge zèèt meej de twidde jaorgetijj van ons moeder.

jas: duffel - billetikker - enz
uitdrukking/gezegde
O:     ge moet oe'e jas nie eerder uitschiete as dè'ge tebèd gaot. voor je dood
     niet alles weggeven.
     gabberdien.
     jaquetjas: billetikker   pietelaer.
     duffel: dikke wollen stof; naar de plaatsnaam Duffel, een textielcentrum
     van weleer.
V:     Zeg vadder, kan ik  die kaast nie alvast hebbe èùt de bedeeling! Mar
     mènneke toch waor praotte over. Ik schiet munne jas nie eerder 
     èùt as dè'k te bèd gao!

jense       jasse
slaan
O:     jense: slaan.
     jense  > jasse; slaan.
     jasse: piepers jasse = aardappels schillen.
V:     Meej unnen grôoten haomer jense [jasse] we die paole d'r in.

jeppe      tjeppe
borrels drinken
O:     jeppe, tjeppe, leppe. Deze woorden hebben iets gemeen >>> bepaalde
     manier van drinken
     leppen < mid.ned. >  met dikke lippen spreken. leper <,mid.ned.> = lip
     Mozes was een cafe in de Bergstraat uitbater:   v.d.Hout
V:     Onze Toon heej d'n hille aovend hier aon d'n toog bij Moozes staon te
     tjeppe!

jèremineren    jerremineren
jammeren
O:     hêûrt ze toch's jèrremineren >> jammeren klagen
     jèremiade = klaagzang van de profeet 
     jeremias = profeet uit oude testament
     jerreminaosie: klaagzang
V:     Hêûrt de kermismeense wir'is jèrremineren. Dan ist te hêet, dan weer te
     koud of te nat. t'is aaltij wè. 'T geleèkent wel de pestoor, die 
     klaogt òk aaltij!

jèske
jasje
O:     jeske: kort jasje
     jesje znw. <mid.ned.>: jas
V:     Ik hà m'n jeske in de kroeg laote hange. toen ik d'r de volgende om ging
     was't weg!

jêûk  -  korte èèrm
uitdrukking/gezegde
O:     ik wens oe veul jêûk en korte èèrm.: zegt men tegen iemand war je een
     hekel aan hebt.
     gebruikte oma Pieta Groenen Schellekens.
V:     Dè doe'k naauw 's nie, ge kunt verrekke. Ik wens oe veul jêûk en korte
     èèrm.

jèùn  jöntje
ui
O:     Wie jèùnt'r hier zò, De soep slaot'r van om. [het stinkt]
     jèùntje - jöntje
     un jèùntje lekker maoke!  >> met ander woorden een konijn in de pan.
     Toine Bakkers
     jèùntje fruite [fout] >> jèùntje bakke of een ui fruiten!
     voor ui  kennen we geen Gôolse uitspraak. Men spreekt niet van èùj. Een
     ui is een jèùn.
V:     Taante Pauw die dî wel us un jöntje fruite, en durre meens hield van un
     jèùntje lekker maoke!

joekere
janken
O:     joekere: lelijk doen, tekeer gaan.
V:     Wè joekerde'ie toch toen ie z'nnen dèùm sloeg.

jokke
liegen
O:     jokke, ww.
     jocken, jucken. <mid.ned.>: bijeen voegen, verbinden.?? 
     jokkenbrok: leugenaar
V:     Ge meugt nie jokke, krèùske stèrve. 

jokkenbrok
leugenaar
O:     jokken;  liegen
     jocken > joken > joocken > jocken jucken. <mid.ned.> ww. lusten
     opwekken >>> jokken 
     jokken <zuid.ned> ww.: boerten, dartelen stoeien, niet de waarheid
     spreken, liegen
     "wat jokt, dat lokt"
V:     Veule jokkenbrok degge zèèt, ik wil meej jouw niks mir te maoke hebbe.

jonges  - mèskes
uitdrukking/gezegde
O:     de jongens gingen naar de fabriek en de meisjes bleven thuis in het
     huishouden.>>> de jongens hadden een inkomen en de meisjes 
     niet.
     ons'jonges;  onze jongens
V:     Ons'jonges hebbe goej lulle, mar ons mèskes hebbe gin klôote.

jood
handelsman
O:     Joden staan bekent om hun handelsgeest. Dit werd ze niet altijd in dank
     afgenomen.
     in Goirle Jood Maas > ijzerwaren,  in Tilburg  Jood van Raak > oud ijzer
     joodevet = snoep
     joodelof= kakafonie
     joodelèèm = speeksel
     brillejood = iemand die een bril draagt.
     kloosterstraat heette vroeger kerkweg
V:     Jood Maos in de klôosterstraot verkocht; spèèkers, kramme, en
     kiepegaos. 
     Tinusôom was unne echte Jood. Hij schachelde alles bij mekaar.

joodelèèm
spuug
O:     joodelèèm: plakken met speeksel
V:     De pèltjes vur ut schieten meej un plestiek pèpke maokte we van ut
     noewsblad, en we plèkte ze meej joodelèèm dicht.

joodelof
uitdrukking/gezegde
O:     Een door elkaar praten en roepen. Een joodse gebedsdienst kwam de
     katholieke Brabander als een rommeltje over, waarbij het leek 
     alsof iedereen door elkaar praatte.
V:     As de femielie van de kouwe kaant hier is meej oe'e verjaordag is't net
     gelèèkend un joodelof.

joodevet
snoepgoed
O:     soort druivensuiker 
     Bij Pinneke Pol verkochte ze joodevet.
     Pinneke Pol had in Kalvestraat een snoepwinkeltje
     Smidje Pin had een snoepwinkel in de dorpstraat. Smitje Pin was "taante
     Net"Hoogendoorn.
     Zij had die bijnaam geërfd van haar vader Smidje Pin Leonard
     Hoogendoorn de smid in de Dorpstraat.
V:     Vur goej joodevet motte in de maajmaond naor de Hasselse Kepel.

judasweek   goejweek
goede week
O:     judasweek > goejweek: week voor pasen. Met witten donderdag, goeje
     vrèdag, paoszaoterdag.
V:     In de judasweek zitte we getij ij de kerk.

juksel
jeuk
O:     'k hè juksels aon't telgat
V:     "Meneer dokter, ik wor knettergek van't juksel"

juttemis    sintjuttemis
uitdrukking/gezegde
O:     meej sintjuttemis >>> nooit
     Sint Juttemis >> Sint Judith >>>> 17 augustus. Deze Heilige is van de
     Heilige-kalender gehaald. 
     Volledig gezegde meej Sintjuutemis, as de kalvere op ut èès daanse. >>>
     nooit dus! Het tweede deel van het gezegde is komen te 
     vervallen toen SintJudith van de lijst van erkende Heiligen is afgevoerd.
V:     Dè wordt wel Sintjuttemis vur dè'k un noew vurdêûr hèp!

juut
peer
O:     zie ook juute zak.
     juut >> jute peer >>> klein ras peren
     juut>> scheldnaam voor politie
     juut >> textiel
V:     De juute bij ons èùt d'n boogerd woore àmol gewekt.
     De juut zaat aachter men aon toen ik un rèùt had ingegooid. 
     Mèn zuster deej vekaansiewèèrk in de juut bij de Pèèn.
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juutezak
zak van jute gemaakt
O:     Goirle stond in Nederland bekend om zijn jute weverijen. "kole wierre in
     unne jute zak verkocht." een mud kolen was de eenheid
     In Goirle werd het meeste behangseljute gemaakt. Dit werd op latjes
     gespannen, en op de strak gespannen jute werd het behang 
     geplakt. [fabriek van de Vries aan de Tilburgseweg]
     muren waren steens of zelfs halfsteens, dus zeer nat. Als men
     rechtsteeks op de muren het behang zou plakken viel het er na verloop 
     van tijd af, vanwege het vocht en schimmel.
V:     Onze koolenboer, van Weezel,  sjouwde de juute zakke meej koole op
     zunne schoft naor ut koolehok.
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k, k
letter, klank
O:     De Letter K komt in het Oudnederlands niet voor. Op het einde van de
     16e eeuw zien we de letter K sporadisch in het 
     Middelnederlands.
     De woorden die met een K-klank beginnen schrijft men in het
     Middelnederlands met een C
     het fonetisch schrift schrijft de woorden zoals ze klinken. als een woord
     met een K klank begint wordt die dan ook als een K 
     geschreven, ook al zou men in het ANB een C schrijven. 

kaaj  -   vraoge
uitdrukking/gezegde
O:     uitspraak van pastoor Bink uit Alphen. Pastoor Bink was een amateur
     argeoloog en een heemkundige.
V:     Unne verstaandige meens kan zelfs unne kaaj vraoge stellen.

kaajbaand
trotoirrand
O:     hij viel meej zun froet op de kaajbaand
V:     Mennen hond schèt aaltij neffe de kaajbaand. Daor kunde nôot unne
     schèùver over maoke.

kaajbaanderas
onbekent ras van hond 
O:     bastaard hond. 
     teef= vrouwlijke hond reu = mannetjes hond
     foks - schipperke - keeshond -  pinksterke - mechelaer;  herder] - 
     unne worst op vier pôote = tekkel
V:     Dieje straotjoekel is van'ut kaajbaanderas. 
     De teef zal erges op straot zèn opgeschreeve
     Onzen hond moet jonge. Ik denk dè iemand ut poorte oope heej laote
     staon.

kaajbaande'ras
hond van onbekend ras
O:     kaajbaande'ras >> vèùlnisbakke'ras
V:     Die jong honde van jouw kunde beeter verzèùpe. 'T is gin sôrt van sôort,
     't is kaajbaande'ras

kaajbôom
eiken bomen langs de tilburgseweg.
O:     kaajbôom: De Tilburgseweg is aangelegd tijdens de bataafse republiek
     de weg vormde een verbinding met het Belgische achterland. 
     Voor die tijd ging men via Brees of via de Zandschelstraat via d'n Bèèmd
     over Steenvoirt naar Poppel.De Tilburgsewg was als eerste 
     verhard. 
V:     De kaajbôom zèn dur de Fraanse gezet. De bôom stonden toe Poppel
     toe.

kaajeschèèters
geuzenaam voor riel.
O:     kaajeschèèters als geuzenaam tijdens de karnaval vinden zij
     klaarblijkelijk niet passen. 
     Daarom kozen ze in Riel voor; "kaajegat"
     Riel ligt in een rivierdal.Een rivierdal kenmerkt zich door de aanvoer van
     kiezel en keiën. Telkens als een boer zijn akker ploegde 
     kwamen er "kaaje" naar boven. Die gooide de boer op een hoop naast de
     akker.[ de keiën beschadigen de ploeg]  Hierdoor lagen in 
     Riel her en der verspreid langs akkers een "hoop" keiën. >>
     kaajeschèèters.
V:     Unne kaaj die groejt, zeej unnen boer. Hiermee bedoelt hij dat een kei
     zich omhoog werkt in de grond. Dit was de reden dat men altijd 
     keiën kon rapen als men ploegde.

kaajgoed
 heel goed.
O:     kaaj
     keye, znw. < mid. ned.>  basterd vloek uit "christus"' 
     verdomde goed - verrekkes goed - godnondejuus goed - allejesus goed - 
     keisot bnw. <mid.ned.>: stapelgek
V:     De hermenie was dees jaor op d'n kiosk kaajgoed!

kaajscheut
gebakken knikker
O:     zie knikkeren 
     Unne kaajscheut hiervandaon is d'n bliksem ingeslaon > hier niet ver
     vandaan
V:     Unne kaajscheut hiervan daon. heetie opnoew gebouwt, toen z'n hèùs
     was afgebaand.

kaajweg
weg die in het hard ligt
O:     in Goirle is dat de Tilburgseweg. de bomen die er langs staan zijn: de
     kaajbôom. Hier ziet men ook weer dat in het dialect niet altijd het 
     meervoud wordt gesproken terwijl dat wel bedoelt is.vb: baaj d'r haand
     din zeer.
     pijpen vol: ladderzat 
V:     St Sebastiaan was thuis in de TWEM aan de Tilburgseweg. Een
     gildebroeder had met het prijsschieten een zaag gewonnen, en te diep 
     in het glaaje gekeken. Op het eind van de dag waren de pijpen vol. De
     prijswinaar zit op z,n knieën op de weg bij een boom te zagen. 
     op de vraag wat doe je daar: antwoorde hij;  "die verrekte kaajboom gaon
     eraon, tot Tilbörg toe!"

kaant
kant
O:     van gene kaant
     swirskaant:  beide zijden
     un onderbroek van kaant
     van de kouwe kaant: de aangetrouwde kant van de familie
V:     swirstkaant - geene kaant - swirstkaante de oopoes - un taofelklêed van
     schôone kaant - dè meens van geene kaant: die vrouw van de 
     andere kant- dieje meens van geene kaant: 
     hedde wir rimmetiek? Op d'n Haajkaant zit un vrouwke en die kan oe
     overleeze. 
     Bijj munne schôonvadder hep ik ginne aord. Hij leeget d'r te dik op dek
     van de kouwe kaant zèè!

kaant. over munne kaant
uitdrukking/gezegde
O:     over munnen kaant.
     aon menne kaant.
V:     Desse me niet gevraogt hebbe laot ik nie over munnen kaant gaon.
     Ze motte mèèn dochter nie te nao koome. Dan koome ze aon menne
     kaant

kaarten
speelkaart termen
O:     soktaa verbastering van sokken = niet bekennen saken verbastering van
     verzaken 
     ongegaojerde kaort = slechte kaarten 
     laajtoepen = niet bluffen op zeker spelen.
     duuzend jaar >>> al heel lang
     oope mizèère;
     harte troef;
V:     Meej oud'in't noew speule we aaltij dêûr! We hoogjasse of rikke. Dè doen
     we zôo al duuzend jaor!

kaast
uitdrukking/gezegde
O:     die leej goed in de kaast. Schoonmoeders worden in de regel niet
     aangesproken met moeder. 
     Men had het dan over hullie moeder of jullie moeder.
V:     'K lig bij jullie moeder [schoonmoeder] goed in de kaast, en de's nog wel
     de kouwe kaant.

kaast  /   jaoge
uitdrukking/gezegde
O:     op de kaast jaoge: uitlokken om iemand kwaad te krijgen.
     krèède >> krèègde
V:     Ge kunt vertelle wè degge wilt, mèèn krèède nie op de kaast, ik ken oe.

kàbinet  kàbienet
grote kast
O:     cabinet <frans> 1] vertrekje 2]kastje 
V:     Bij ons oma stond ut kabinet in de goej kaomer. Daor kwaame wij as
     kender nie dikkels. Alleen as onze vadder de règelatêûrklok moes 
     opdraaje. Op ut list toen ze op stèèrve laag, stond d'r bed onder de klok.
     Toen ze dood ging wèèr de klok stil gezet. Op de gang hing òk 
     nog un appelklok. Die is meej de bedeling naor ôome Jaoneke gegaon.

kachelbeene
kachelbenen
O:     kachelbeene >> kachelbeen. Als men langdurig te dicht op de kachel zit
     krijgt men rode vlekken op benen door een slechte 
     doorstroming van het bloed 
     wenterteene > wintertenen. slechte doorstroming van bloed door tenen.
V:     Meneer dokter, ik hèb kachelbeen en wenterteene. Kunde gij daor wè
     aon doen, meneer dokter.
     "Ikke nie Trees, mar gij wèl, as ge oe pôote van de knor van de kachel
     haolt en nie d'n hillen dag achter de plattebèùs krèùpt zà't wèl 
     gebeetere!"

kafmeule     
molen om kaf te scheiden
O:     kafmeule of trèèsselmeule. 
     Na het dorsen werd de graankorrel met kaf en andere verontreinigingen
     in de kafmolen gegooit. Deze werd met de hand gedraaid.
     Er werd wind gemaakt om de vliesjes weg te blazen terwijl een zeef in
     beweging werd gehouden.
V:     De kafmeule van van Roessel was gelèèk dur de meutel opgefrêete!

kak of ginne kak
uitdrukking/gezegde
O:     kak of ginne kak: zin of geen zin
V:     Kak of ginne kak, douwe zulde.

kakkenesje kakkenisje
jongste vogeltje in de nest
O:     het laatst uitgebroede eitje in de nest blijft meestal een achterblijvertje.
     Dikwijls wordt het uit de nest verstoten door de andere
     Het achterblijverte in de nest wordt volgekakt door de andere.
     Ook is emige relatie met het kak in de kakschool [kleuterschool]
     bron. Hans de Kort.
     kagghenest, kackinnest <mid.ned.> laatstgeboren kind.  *kiliaan*
V:     Kèk naá toch daor, wè zielig. Ut kakkenisje leej dôod onder d'n bôom.
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kakkestoelemaaje.
spel
O:     iemand dragen door twee personen de handen in elkaar te slaan. hierbij
     werd een liedje gezongen:
     kakkestoelemaajen
     [naam] lust gin aajer 
     lust'ie dan spek in de pan 
     daor wort'ie lekker vet van.
     kakkestoele. wordt ook "drille" genoemd
V:     As we vruuger muug waare meej ut waandele din onzer vadder ons
     moeder wèlus kakkestoelemaaje.

kakmedam
verwaande vrouw
O:     kakmadam: vrouw die het hoog heeft zitten.
V:     Die kakmedam schèt unne halve meter hôoger as d'r kont stao

kakstoel
postoel
O:     een stoel waarin een po is geplaatst kakstoel: kinderstoel 
     kakschool: kleutelschool  fröbelschool
V:     As'ie op de kakstoel is gewist, is de lucht ut irste uur vergeeve!

kalf   -   koe
uitdrukking/gezegde
O:     un kalf kan tege un koei nie stôote! = als kleine jongen leg je het af tegen
     de hoge heren
V:     Munne baos is unne bullebak. Hij mot aaltij gelèèk hebbe, òk al heetie't
     nie. Mar ge wit 'ut, un kalf kan tege un koei nie stôote!

kalotje,       klotje
hoofddeksel
O:     kalot
     zie pòtske
     calotte <frans>: de priesters, de geestelijkheid, vanwege calotte of kalotje
     dat de geestelijken droegen.Afleiding van cale <frans>:kapsel
     test: hoofd
V:     Die joode in Antwerpe hadde un kallotje op durre kop staon!
     in mèn jeugd hà de gisselijkheij nog un kallotje op durre test staon.

kamrad
tandwiel
O:     kamrad:
     cam, camme camb znw. m&vr. <mid.ned.>: kam, kam aan een kamrad
     camhout znw. <mid.ned.>: hout van een kamrad
V:     In de waotermeule aon de laaj zaate houte kamwiele. De raojmaoker
     Jaon stads hield dè febriekske draajend.

kanniedas
boom   populier
O:     kanniedas: canadese populier kannidas:klompehout 
     kannidasselaand: omgeving van st. Oederode [Rooj]
     kanniedas < canada
V:     De kannidasse zen verkocht aon unne klompemaoker èùt Rooj

kaoj  vrouw
uitdrukking/gezegde
O:     D'r is mar êen kaoj vrouw, mar iedereen ment detie die getroffe heej! En
     d'r is maar êen goei vrouw, mar die stao in de Hasselse kapel. 
     zegge de Tilbörgers
     de Boschenaren plaatse die in hun St. Jan.
V:     Hij heej un kaoj wèèf getrouwd. List zeetie nog; "D'r is mar êen kaoj wèèf
     op de wereld, en uitgereekend ik hep die getroffe!

kaojen hoek
buurt in goirle
O:     kaojen Hoek. de buurt kreeg die naam vanwege de pestepidemie. Daar
     vielen deur voor deur slachtoffers.
     Kaojen Boer: Familie van Gorp die in de Oude kerkstraat binnen een paar
     dagen 3 gezinsleden verloren.
V:     Opa Hôogendôore kocht den Kaojen Hoek en bouwde dur un woonhèùs
     meej garage. Laoter braake ze de hèùskes, die vort midden 
     op straot stonde, aaf en bouwde ut pompstasjon.

kaojkes
kaantjes
O:     kaojkes >> kaantjes >>> èùtgebakke spek.
V:     Kaojkes was èèrme mèènse-eete. 

kaonis  - kaanis
hoofd
O:     kaonis, kanis kaones: 
     kanis: hoofd.
     canis, znw. <mid.ned> 1)hond. 2) scheldwoord zelfde als "keitijf". 3) korf,
     mand, mars.
V:     Ik hè munne kaanis aon de schôorbalk gestôote. Naa stoet 'dr unne
     neegeooger op van hier tot giender.
     Hedde oewe kaonis volgefreete, jan! Want dan kunde maoke degge
     wegkomt.

kapelaon
kappelaan    geestelijke
O:     capellaen, znw < mid. ned. >  >> cappell, 
     capelaen een geestelijke die aan een kapel verbonden is.; die de pastoor
     in het uitoefenen van zijn ambt behulpzaam is.
V:     Unne kapelaon is òk unne gislijke net as de pestoor, mar hullie'e vadder
     was ginne fabrikaant!
     meej dè priestertekort zen de kapelaons in de sistigerjaore in
     d'oprèùming gegaon.
     bij pestoor Pessers heejut kapelaon van Lôon nog ut langste
     èùtgehouwe. Mar èùtèndeluk heetie ôk z'n rokke aon de kapstok 
     gehange!

kappesiene kerk
kappucijnen kerk
O:     in de kerk stonden alleen bidstoelen, geen banken, die moesten tijdens
     de mis gedraait worden voor knielen en zitten. Dit was een 
     oorverdovende herrie. als thuis  met het achterschuiven van een stoel te
     veel geluid maakte,  werd gezegd: "We zitte hier nie in de 
     kappesienekerk. [korvelseweg Tilburg]
     onnozele kinderen> 28 december. De kindermoord van Herodes.
V:     De schôojpaoter van de Kappesiene  kwaam ieder jaor rond Onêûzele
     Kender langs. hij verkocht allerlei negosie. Ook stikte ie ieder jaor 
     vur ons un kèèrs aon. In 2006 was ie ur vur'ut list. Hij is dôod!
     As ze bij Hof van Holland meej de stoele gaon schèùve gelèkt 't wel de
     kappesienekèrk

karnemelksepap
pap van karnemelk
O:     karnemelkse pap; pap waarin karnemelk is gebruikt in de plaats van melk
     kernemelc, keernemelc, karnmelc, kernmelic. znw. v. <mid.ned.>:
     karnemelk.
V:     Karnemelksepap was èèrmemèènse eete.

kàsienobrôod, kesienobrôod
wit brood 
O:     kàsienobrôod: witbrood in bus  gebakken.
     casisoen, cassoen znw. m. <mid.ned>: gebroken suikerbrood
V:     Vur geroosterd brôod kunde 't bist en sneej kàsieno vatte

kasjewèèle
dood
O:     Volgens Cees van Kuijk werd "kasjewèèle" meestal in relatie tot dieren
     gebruikt
V:     Onzen hond is kasjewèèle. Ik hèp un gat gespòòje en d'r unnen
     nootenbôom op gezet.

kasserol
kookpan
O:     kastrol, kasserol.
     casserole, <frans>: braadpan, stoofpan
     zultvloer: terrasowerk
     scheel: deksel
V:     ut scheel van de kasserol kletterde over d'n zultvloer.

kattekèùltje
Toponiem
O:     kattekèùltje: verbinding van 't Ven naar het keuterstraatje.
     het laatste boerenhuis op 't Ven werd naar het toponiem genoemd. Een
     zeer oude boerderij met strooien kap waarvan het dak bijna op 
     de grond hing. De laatste bewoner was Doris Roozen. Het huis is
     afgebroken en de fam Meeuwsen Kooien heeft ernaart een nieuw 
     huis gebouwd.(Frankische Driehoek)
V:     In't Kattekèùltje ginge we as kèènd elzeproppe plukke om te schiete meej
     d'n proppeschieter.

kattenbak
kathechismus
O:     d'n kattenbak moeste van bèùte kenne bij de frater.
V:     As ge vruuger op school d'n kattebak nie kende, dan waarde jaorig. Dan
     hielp gin oefening van berouw. Dan kondem un paor keer 
     overschrèève!

kattespouw
snoepgoed
O:     bij de Hasselse kepèl han ze joodevet en kattespouwsel
V:     In de maajmaond was't aon de kraom vur kattespouwsel en jodevet effe
     druk as in de kepèl binne bij onze Lieuve Vrouwke.

kazjenee
halsdoek  neusdoek
O:     uit het frans > cache-nez
     in de lorem: versleten
V:     Munne kazjenee is in de lorem!
     Unne kazjenee wèèr zowel dur ut vrouwvolk as ut manvolk gedraoge.

kazjeweel
geweldig
O:     kazjewêel: 
     'K heb unne kazjewêele haon, mar zunne kop gaot eraaf.

kebaol   kabaol
lawaai
O:     caboel, znw. <mid.ned.>  :  rumoer, leven, twist, oneenigheid. 
     wèn kabaol, ik doe gin oog dicht!
     met tent wordt café aangeduid
V:     As de tent vol zit is't un kebaol van jewelste!
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kedaaverhèùske
gebouw waar de boren kadavers konden deponeren.
O:     kedaaverhèùske: tijdelijke opslag van kadavers.
     De gemmente moest de volksgezonheid waarborgen. Daar hoorde bij het
     afvoeren van kadavers. dit ter voorkoming van besmettelijke 
     ziektes
V:     Op 't Hôogend stond 't kedaaverhèùske. Toen ze daor ginne bouwe is't
     verhèùsd naor d'n Rielsendèèk op de spie van de ouwe 
     treinbaon.

kedeejer
flinke grote vrouw/man
O:     Des unne kedeejer, daor kunde huzare op fokke!
     cadet <oudfrans> jongste zoon 
     cadet <frans> jongere broer of zus / jongste kind/ edelman die inhet leger
     diende om de krijgskunst te leren
V:     Des unne kedeejer, daor kunde huzaare op fokke!
     Die is viste zwaor, dès unne kedeejer. Die krèègde nie op de vurzitting
     van un fiatje 500.

keduuk,    keduukluk   
gammel
O:     keduuk; kaduuk: bouwvallig; ziekelijk
     un keduukluk steejke> een gammel boerderijke
     un keduukluk ouw mènke> een versleten bejaarde.
     keduuk: kapot.
     kaduuk >>caduc, caduque, <frans> > verouderd, afgedaan, achterhaald
     caduc, <mid.frans> bijna vallend; verzwakt; breekbaar.
V:     We han aachter 't hèùs un keduukluk schop, dè hen we afgebrooke nao
     die liste houwmauw!

kèèke     -     kwèèke
uitdrukking/gezegde
O:     eerst kijken en dan doen.
     van een kind uit Broekhoven
V:     "Irst kèèke en dan kwèèke" zeej un verstaandig menneke op school.

kèèke  -  koej
uitdrukking/gezegde
O:     Hij kèkt as un zieke koej: als iemand niet gezond uit zijn oogen kijkt.
V:     Hadde giestere wir de pèèpe vol Cees? Ge kèkt as un zieke koej.

keel
kiel
O:     keel
     kele, keel  kedele znw. <mid.ned,> : kiel
V:     Munne keel zal in de waas motte. Hij stao stèèf van't vèùl.

keele
raapstelen
O:     keele > keeltjes.
V:     Keelestaamp daor zî onze vadder teege; gruunvoejer. Dè lèkt wel 't sop
     vur de vèèrkes.

kèènd
kind
O:     houwkèènd  een kind waar men van verwachte niet vlot af te komen
     omdat het bv gehandicapt is. 
     vurkèènd: een kind welk voor het huwelijk werd geboren 
     0ndergeschoove kèènd: een kind van bijvoorbeeld de dochter die door
     de [groot]moeder als haar kind werd opgevoed als broertje of 
     zusje van de biologische moeder.
     Oma Groenen had een vurkèènd. Voor de bevalling werd ze naar Den
     Haag verbannen waar ze bij de nonnen is bevallen. Toen ze 24 
     jaar getrouwd waren vierde ze de zilveren bruiloft om praatjes te
     voorkomen. Het resultaat laat zich raden!
V:     Wij han ze in sôorte, un vurkèènd, un houwkèènd, un ondergeschoove
     kèènd, en onze vadder was un grôot kèènd!

kèènd aon hebbe
uitdrukking/gezegde
O:     gin kènd d'r mir aon hebbe. Geen ongemak ergens van ondervinden. in
     het bijzonder met betrekking tot kinderen.
V:     As de klèèn manne in d'n hof meuge speule heb ik d'r de irste uure gin
     kèènd mir aon.

kèèr  trekke
uitdrukking/gezegde
O:     op de kèèr trekke: iets laten doen wat je niet wilt, of niets voor voelt.
     zelfde strekking: vur de kèèr spanne`.
V:     Ze won hebbe dek un zwembroek aon deej en meej naor 't strand ging,
     ze kunne praote wè ze wille mar ik laot mun ègge nie op de 
     kèèr trekke!
     "Ik doeget nie. Ze kunne verrekke! Ik laot mun èège nie vur de kèèr
     spanne".

keere.
schoonmaken
O:     keere: schoonmaken , uitvegen,
     keeren, kerren, keren, keriën ww. <mid.ned.> :opvegen,  vegende
     schoonmaken, den vloer keriën
     opkeren ww. <mid.ned.> : opvegen
V:     Ik gao nie meej, ik mot ut vurhèùs nog keere.
     de kaomer wèèr gekêerd, en de stal èùtgeschoote.

kèèrrad,     kèrrad
uitdrukking/gezegde
O:     die is zò zot as un kèrrad
V:     Houwtem in de gaote, hij is zò zot as un kèrrad

kèèrwip
krik
O:     een krik om een kar op te pakken voor wiel af te nemen
V:     De kèèrwip schoot dur onderèùt, vur dèwe de kèèr han onderstopt. Meej
     as gevolg dè de kèèr op de neute van m'n klompe stond.

keetelbuunder
schoonmaker
O:     Stoomketels moesten periodiek van ketelsteen worden ontdaan. Dit was
     het werk van ketelbuunders. Was zeer smerig werk.
     Spreken in de stoomketel klinkt hard en hol.
V:     We ziede gij zwart. Ge lèkt wel unne keetelbuunder!
     Hij heej un stem as unne keetelbuunder.

keetellapper
beroep
O:     keetellapperpersoon die waterketels maakt. Koperslager.
     ketelboeter, ketelbeter <mid.ned.> znw. m. :ketellapper
V:     Opa Kniknie was koperslaoger bij Kessels instrumentenfebriek. Hij
     spêûlde òk wel'is vur ketellapper. Hij had unne soldeerbout diege in 
     de kachel moest steeke.Om ut kooper schôon te maoke gebrèùkte'ie
     zoutzuur waor'ie stukskes zink in deej.

kèève
schreeuwen, schelde,
O:     kèève >> kijven
     kiven, kyven, keifen, ww. <mid.ned.> ; 1]vechten, twisten  2] kibbelen
V:     Wanneer stopt dè wèèf meej dè gekèèf.

kefeej  /  boerderijj
uitdrukking/gezegde
O:     Meej un kaoj kefeej kunde beeter de kost verdiene as meej un goej
     boerderijj.: In de boerderij moet hard en lang gewerkt worden voor 
     een beetje inkomen.
V:     'T is dag en naacht werke, en dan hedde nog niks verdient. Jè Jaon, meej
     un kaoj kefeej kunde beeter de kast verdiene as meej un 
     goej boerderijj.

keldervèèreke
pissebed
O:     Keldervèèrekes zitten mistentèèds onder unne keij.
V:     'T is bij ons zò vochtig in hèùs dè'de keldervèèrkes in't keukeschap zitte.

kelderwèèn
kelderwijn
O:     kelderwèèn; takel voor het omhoog brengen van zware lasten.
     kèlderwèèn  > wèèngetèùg
     kelderwèèn; een tandheugel waarlangs met een tandwiel een steun
     omhoog wordt gedraaid.
     De kroonluchter die in Maria Boodschap hangt komt uit de Noordhoekse
     kerk en is een geschenk van Lou Fransen.
     wenden, weynden, weinen, wennen, winden, ww. <mid.ned.> : wenden,
     draaien, ronddraaien, 
V:     Bij Piet Veekemaans, d'n aonneemer, hemme de kelderwèèn gehaold vur
     ut omhoog draaje van de kèèrsenhouwer vèùr in de kerk van 
     Maria Boodschap.

kempzaod
vogelzaad
O:     kempzaod: zaad van de hennepplant  kemp= hennep= cannabis
     kempzaod  >>  zwartzaod
V:     Bij Jan Rooze kreege de vinke, kneutels en verder alle vogels die
     verbôoje waare kempzaod.

kender
uitdrukking/gezegde
O:     Jaon! hoeveul kender hedde gullie? antwoord: Un trouwbuukske vol en
     drie op de kaft!      Met andere woorden heel veel.
     strêûp jong = veel kinderen
V:     Zèn al die jong van jouw Kees? "Dè wel, Jaon". Hoeveul hedde gij d'r wel
     nie? Un hil strêûp, un trouwbuukske vol en drie op de kaft.

kenderkoppe     kinderkoppe
hardstenen straatkeiën
O:     kenderkoppe grof gehakte straatstenen. kasseiën
V:     In de Waotermeulestraot ligge as êenigste plaots in Gôol nog
     kenderkoppe. De Rielseweg laag òk vol, mar meej den bouw in de Helle
     is 
     hil de Rielseweg verdweene.

kenèènepèèp
konijnenhol
O:     kenèènepèèp: konijnenpijp
     mollepèèp
V:     As ge de fret in de kenèènepèèp jaogt motte wel alle pèèpe dicht hebbe.

kèns
kinds
O:     kèns: dementerende. ziekte
V:     "t zèn twee sukkelaers. Zij is kens, en hij is ôk nog al's van't seef aaf.

kènsbêen
kindsbeen
O:     kènsbêen: van kind af aan.
V:     Van kènsbêen aaf heej'tie gesukkeld meej 't lôope
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kènskènder
kleinkinderen
O:     kènskènder/; de kientjes van de kender
     èùtgepakt: Sint Nikolaasgeschenken
V:     Mèèrge koome de kènskènder lozjeere. Ze meuge op un kermisbed
     slaope. 
     Tenaovend koome de kènskènder naor ut èùtgepakt.

kepoerewiets
dood
O:     kapoeres < jiddisch>  dood
V:     Munne knaorrie laag kepeorewiets in z'n kôojke. Hij was van z'n stökske
     gevalle!

keps
blut
O:     keps: blut   bron Broeksteeg.
     mogelijk geen Gôols.
V:     ik zèè keps. Ik hep gin vlieg mir dôod te knèèpe.

kerbiet    karbiet
uitdrukking/gezegde
O:     Opa Hoogendoorn was smid in de Dorpstraat. ook hij ging mee in de
     vaart der tijden, en kocht een lasapparaat. Voor die tijd werden 
     verbindingen geklonken of geweld.[aan elkaar smeden. bv repen van een
     wiel] het autogeen-lasapparaat werkte op karbiet en stond 
     vanwege het ontploffingsgevaar naast de smederij onder een afdak.
     Losschieten met een melkbus. Hierbij werd kerbiet gebruikt.
V:     "De vèùle pèùtoor, hij moes kerbiet lusse!. De verrekkeling."

kèrhengst
onhandelbaar iemand
O:     kèrhengst: een niet gecastreerde hengst voor een wagen of kar gaat niet.
     Men krijgt zo'n paard nog niet ingespannen.
V:     Hullieje Harrie is unne ongemakke, en as'ie ut aon heej ist unne
     kèrhengst.

kerk   -    keppèlleke
uitdrukking/gezegde
O:     waor God un kerk bouwt, sticht d'n duuvel un keppèlleke >>>>>> café
     alle goede dingen hebben altijd negatieve bijeffecten
V:     Ik mot vanaovend nog êen keppèlleke aondoen. [café]
     Ik mende d'r goed aon te doen om dè hèùshouwe un bietje te helpe. Mar
     van dè geld kochte ze unne noewe tilleviezie. "Jè Wieske, 
     waor God un kerk bouwt, sticht d'n duuvel un keppèlleke".         

kerkgang
kerkgang
O:     vrouwen die waren bevallen van een kind  werden door de kerk als
     onrein beschouwd. Zij moesten eerst hun kerkgang doen om weer 
     de mis te mogen bezoeken cq de kommunie te ontvangen 
V:     Ons moeder vond dieje kerkgang mar onzin. Bij d'n liste heej ze 't mar
     vergeete!

kerkmister
kerkmeester
O:     kerkmister: lid van kerkbestuur in de parochie
     kerkmisters bij Maria Boodschap: van Oers, Jaon Schellekens,
     Muysenberg, 
     de weg: Tilburgseweg.
V:     As ge un klep op had wèrde gin kerkmister. Dè was allêen weggeleej vur
     ut frêet. Bij perstoor pessers moeste op zeminst op aon de weg 
     woone.

kerkweg
straten en wegen van goirle
O:     kerkweg: oude benaming voor de kloosterstraat
     De kerkwerg vormde de verbinding tussen de heertgangen Kerk en Dorp.
     De Tilburgseweg bestond toen nog niet

kermis
uitdrukking/gezegde
O:     hij kwaam van unne kauwe kermis thèùs! > hij had d'n deksel op zijn
     neus gekregen
V:     Hij mende te gaon vrije op Brees, maar hij kwaam van unne kauwe
     kermis thèùs. Hij heej daor un blauwke gelôope!

kermis gôol,  kermis riel dokkele
uitdrukking/gezegde
O:     uitdrukking die werd gebruikt in relatie tot de kermis. Kermis in Goirle in
     de zomer. Kermis in Riel in de winter
     Kermis in Goirle op St Jan de Doper > 24 juni
     kermis in Riel St Antonius       > 17 januari
     Vroeger is de kermis in Goirle ook op St.Jan onthoofding gevierd. >
     29aug. De boeren en het Gilde St.Joris hebben intertijd zich hard 
     gemaakt om de kermis te verplaatsen naar St.Jan de Doper. De reden
     was dat in augustus de boeren het te druk hadden met oogsten. 
     St.Joris schiet altijd een nieuwe koning met kermis. Vele leden waren
     boeren.
V:     Meej kermis is't dokkele in de laaj in Gôol, en spalke in Riel!

kermis in de hel
regen met zonneschijn
O:     kermis in de hel.  gebruikt men als de zon schijnt en het regent.
V:     'T is kermis in de hel, k`kt toch 's hoene schôone regenboog d'r stao.

kermisbed
kermisbed
O:     kermisbed: van een deken en een laken werd een soort slaapzak
     gemaakt. de deken werd met dekenspelden dichtgemaakt. In deze 
     zak sliep je op de grond, soms op een matras wat op de grond lag.
     dekenspeld; een veiligheidsspeld van ±10cm lang
     spelle, spellen, spelde, znw. <mid.ned.> : speld ook als sieraad
V:     Bij taante Miet in Dort sliepe wij àmaol op un kermisbed teege de grond.

kernaorie,      kernòllie
niet sympathieke vrouw
O:     canaille <frans> beest,  canis <latijn>= hondkanalje = gemeen, laag,
     liederlijk.
     kaoj kernaorrie > pleonasme
V:     Bèùte dè'se pinnekes vèùl is, is't òk nog us un kernaorie, ge kunt d'r nie
     meej  akkedêere!

kernillesrôos
pioenroos
O:     kernillesrôos: 
     as ik zeg dè'k kèrnissesrôoze in d'n hof hep dan vraoge ze; Wè hedde
     gij?

kèrschop
karloods
O:     kèrschop > kèrlôods.
V:     De mèùlderpanne van 't kèrschôp zèn d'r meej de liste stèùrm afgewaaid.

kerse  -  eete
uitdrukking/gezegde
O:     niet mee samenwerken, nie meej aondoen,   gin kerse meej eete
V:     Des unne pèùtoor, daor motte gin kerse meej eete!

kèrspôor
padje
O:     kèrspôor: smal paadje gevormd door de wielen van een kar.
V:     As ge over dees kèrspôor gaot, tot d,n derde hekkendam, daor staon ons
     koej.

kerstal
kerststal
O:     kerstal, stalleke, kerststal
     een kerstgroepje van kribbe met Jozef en Maria noemde men ook een
     kerststal
     In de kerk van Maria Boodschap stond een zeer fraaie kerststal van
     Lucas van Hoek.
     de kerststal bleef staan tot na driekoningen.
     Een kersstal is een eeuwen oud gebruik in Brabant. De kerstboom is van
     na de oorlog '40/ '45.
V:     Bij ons was de kerstal un zootje. Van de kemeel was unnen bult
     gesneuveld, d'n kôning was zunnen kop gelèmt en d'r waare d'r mar 
     tweej, d'n herder kon niemer kniele en hing teege d'n putmik en 't kribke
     was gelint en te klèèn.
     Bij ons thèùs stond de kerstal onder de stölp van de Hèlige Femielie. Zôo
     konde de klèèn manne d'r nie bijj.
     op ut kermisplein han ze un jaor unne kerstal gebouwd meej de bilde van
     St.Jan. Nao driekôninge moes ie gerèùmd worre mar ut vrôor 
     zô hard dè dè nie ging. Ut ènd van 't lieke was dè Sinbt Jan ginne kerstal
     mir had.

kerstallekes kèèke
kerststallen bekijken
O:     kerstallekes kèèke.: in de parochiekerken naar de kerststal gaan kijken.
     De horizon van Tilburg werd bepaald door kerktorens en
     fabriekschoorstenen. Kerken genoeg voor een tocht naar de kerststallen.
V:     Op twidde kerstdag ginge we meej de klèèn manne kerstallekes kèèke.
     Dè din we in Tilbörg, want in Gôol waare we rap èùtgekeeke.

kerstbôom
kerstboom
O:     kèrstbôom. Voor de oorlog stonden er weinig kerstbomen. Deze traditie is
     via duitsland bij ons ingevoerd.
     heksemaast: grove den.
     kèèrsehouwer: kandelaar
V:     In grutvaddersbos kapte we unne hèksemaast, sloege d'r un krèùs onder,
     en klemde d'r kèèrsehouwers in. Meej Korsemes staake we 
     de kèèrskes aon, en soms ôk d'n boom!

kerstmis
christelijk feest geboorte jesus 25 dec.
O:     korsemes - korsmes - kersmis
     kerst. keerst,corst <mid.ned.>: Christus
     misse <mid.ned.> : mis, die heilige misse
     advent; 4 weken voor kerstmis. >>> adventkrans iedere zondag van de
     advent werd er een kaars meer aangestoken.
     vigilie vur kersmis: vastedag.
     1e zondag advent 2e zondag advent 3e zondag advent [namen]
     op 1e kerstdag alle missen waren drie missen achterelkaar met 1x
     communie.
     2e kerstdag plechtige missen
     kersmis houwe: te bichten gaan.en versterven door vastedag; vigilie
V:     Meej korsemes gao'k nog naor de kerk. Mar waor detter eene drinkt en
     klinkt hêûr ik èègeluk nie thuis!
     Ik mot munne kèrsmis nog houwe, mar ik gao naor de Kappesiene op
     Körvel.
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kerwats karwats
zweep
O:     in het verleden is er een blaadje verschenen met als naam De Karwats.
     De redactie schopte graag tegen hèlige hèùskes. [de 
     overheden.] figuurlijk een gesel bedoelt.
     carbats <vnnl.> 1616. corte dicke sweer.
     karbats > karbatsche <duits>       karbacz < pools>     corbats <hongaars>

kèskedieje
onbekend
O:     mogelijk vanuit het frans verklaren.

keskenaoj
gedoe
O:     die mèùs vange is un hil keskenaoj!
V:     maokt toch nie zo'n keskenaoj. Ik doe ut zelf wel!

ketier
kwartier
O:     dè's un ketier gaons;  dat is een kwartier gaans hier vandaan
     bij hullie is't un  rauw ketier: bij hun is het een ruw huishouden
V:     Hullie Kees wôont hier un ketier gaon vandaon. Mar as ge d'r heene gaot,
     let op;'t is daor un rauw ketier.

ketier.
adres
O:     kwartier  viertel <duits>     quartier  <frans>   vierde deel  -  wijk  -
     kampement
V:     Des un kaoj ketier om aon oe geld te koome.
     Des daor un rauw ketier. Van die kender komt niks terèègt

ketoen /  geeve
uitdrukking/gezegde
O:     van ketoen geeve: flink aanpakken
V:     We zulle n'm us van ketoen geeve. We zulle laote zien dè wij weete wè
     werke is.

ketsebolle
kaatsballen    kinderspel
O:     kaatsballen:  kalfsleren ballen gevult met paardeharen voor kaatsspel. >
     ballefrutters 
     ketse bolle waren rubberen ballen zo groot als tennisballen
V:     Mèn zuster kon ketseballe meej drie bolle.

kètshêûvelse meziek
soort muziek
O:     kètshêûvelse meziek: straatmuziek., nederlandstalige muziek,
     tranentrekker.
V:     Bij ons nèffe in't kefeej draaje ze allêen kètshêûvelse meziek.

kèùkes  /  kiepe
uitdrukking/gezegde
O:     alle kèùkes worre gin kiepe : het loopt altijd anders. De toekomst kun je
     niet voorspellen
V:     Hoe dè dè meej onze Sjaak mot aflôope weet ik nie,  êen ding weet ik
     wel; "Alle kèùkes worre gin kiepe"!
     Ik weet nie hoe ik dè mot oplosse Jan. Doe'get mar zô as ge denkt dè't
     goed is Jaonna. Alle kèùkes woore gin kiepe1 

kèùl graove  - zaand
uitdrukking/gezegde
O:     gat [kèùl] spaoje vur oe zaand: het probleem verschuiven.
     alkooliek: drank verslaafde
V:     Onze'n Drik heej nog al wè probleeme, en nauw is ie òk nog aon d'n
     draank."Jè dè krèède,as ge un gat spaojt vur oe zaand.

kèùse
schoonmaken,   kuisen
O:     kèùse
     cuusch, cuysch, cuus bnw. <mid.ned.> zuiver, zindelijk, schoon
     cuusschen, cuuschen, cusschen, cuyschen. ww. < mid.ned.>
     schoonmaken, opruimen.
V:     Vruuger moes ik thèùs m'n èègeste kaomer kèùse. Daor kwaam nie veul
     van terèègt.

keuterboerke
eenvoudig boertje
O:     keuter:
     coter, cotter, keuter, cater, znw <oostmid.ned.> bewoner van een kleine
     eenvoudige boerderij. kleine geringe boer.
     èèrmoej / èèremoej
V:     Dès mar un klèèn keuterboerke, 't is mar goed dè èèremoej nie zeer doe.

kezieno
witbrood
O:     kezieno kazieno: casinobrood: witbrood in een bus gebakken.
V:     Haolt bijj d'n bèkker 's gauw un tarvo en unne cesienomik.

kiel haole
uitdrukking/gezegde
O:     kiel haole en blokstèèrte
     kiel haole = een straf in de scheepvaart
     blokstèèrte  >   blokstàrte  = staard van paard verwijderen? Een
     gecoupeerde staart bij een paard is een blokstàrt
     bloc, bluc znw. <mid.ned.> blok, stok, een werktuig waarin men de benen
     van een misdadiger sloot.
V:     verrekt snotjong! ik zal oe kielhaole en blokstèèrte.

kieltje >>   keel
werkjas
O:     kieltje: kort werkjasje meestal blauw van kleur. De dracht van de boeren.
     m'n kieltje is van Gôols Blauw
     kidel, kedel, znw. < mid.ned.> : wijd en kort overkleed     kydele;
     overkleed
     kedel, kele *kiliaan* : een grove el. : los overkleed van grof linnen.
V:     As mun goej kieltje in de waas is, doe'k m'n ouw wel aon!

kienebakkes,    kinnebakkes
wang       kaak   kin
O:     kinnebacke, kennebacke <mid.ned.> kennebacke znw. onderste deel van
     aangezicht.
     bakkes: mond < backe ,mid.ned.>: kinnebak, wang
V:     Iedere mèèrge aat'ie èùtgebakke spek, dan zaat zun kinnebakkes vol
     spekvet.

kiepegaos
grofgaas
O:     de kènèèn graove tot onder ut kiepegaos.
V:     Meej kiepegaos hattie d'n hof afgemaokt, maar de kenèèn fraate nog
     alles op.

kiepeklok
tijdschakelklok
O:     meej de kiepeklok laot ik 's mèrges ut licht in't hok aon gaon. de eerste
     klokken die op een ingestelde tijd het licht deden aangaan. De 
     eerste toepassing was in het kippenhok. Deze klokken werden met een
     sleuteltje opgedraaid. [uurwerk van een wekker.]
V:     De kiepeklok was keduuk, en we han meteen minder aajer!

kiepestront
uitdrukking/gezegde
O:     hij lôopt of dettie kiepestront tusse z'n teene heej zitte. = vrouwelijk lopen.
V:     Motte hum zien gaon! Ut lekt wel dettie kiepestront tusse z'n teene heej
     zitte.

kiepkesschool
kleuterschool
O:     bewaarschool is de oorspronkelijke naam. In de regel werden die
     "bestierd" door de nonnen. In tegenstelling tot de lagere school waren 
     de bewaarscholen gemengt. De kleuterschool was geen verplicht
     onderwijs. Dus niet gesubsidieerd door de overheid. We kregen als 
     kind 1x in de week een zakje om de nek mee naar huis waar het
     schoolgeld in moest worden gedaan.
     fröbelschool ~ kleutelschool ~ kakschool ~ bewaarschool ~
V:     As ge vruuger drêûg waart, mogte naor de kiepkesschool van de Nonne!
     Mar dan nie aachter oe oore, mar in oewe luur!

kierewiet
zot
O:     kierewiet: zot, gek, van het padje.
V:     Hij is hartstikke kierewiet dèttie dè nog doe.

kietelkaaje     kietelkaajkes
kiezel
O:     kietelkaaje  kiezelstenen
     kiesel, kieselinc, kieselingesteen, kesel keisel  znw.<mid.ned.>
     kiezelsteen
V:     op d'n hofpad laage kietelkaaje. 
     Ik goojde frater Grasianus, de Gras, meej unne kietelkaaj op z'ne kop.
     Nauw dè he'k geweete!

kindereed
uitdrukking/gezegde
O:     hooft aaf,
     kop aaf,
     duuzend èèzere bòtramme eete. >>>
     kinderen onder elkaar als zij zweren de waarheid te spreken.
V:     Is dè echt waor Tôontje, ik lieg ut nie. Hooft aaf, kop aaf, duuzend èèzere
     bòtramme eete!

kinderspel
diverse spelen
O:     hinkele. Un hinkelhok getêekend meej krèèt op de stoep.
     piepele = verstoppertje meej unne buut.|  ilestieke> èùt de naojdôos meej
     stopnaolde unne elustiek weghaole.|    bokspringen   |  
     misjesteeke, mitjesteeke | Touwkespringe > tjoeke= snel [rap] 
     touwke    springen  |  haktolle. |.proppeschiete. |   vliegere. |   misjesteeke
     . meej un schelmes èùt de taofellaoj.| vliegere | speurtocht  | 
     knikkere | busselôope | kleppers op oe fiets | kleppers maoke van hout |
     busselôope | spoorzuuke | hoelahoep | 
     de meeste spelen waren seizoen gebonden. Ze keerde jaarlijks in
     dezelfde tijd terug
V:     Kunde gij net zò rap tjoeke as mèn?

kinkenduut
kikvors
O:     mogelijk; duut afkomstig van het geluid welk een kikker voortbrengt.
     kinkenduut <>> kinkeduute
V:     Zeg buurman kunde gij die'e kinkenduute nie verzèùpe, Ik doe 'snaachs
     gin ôog dicht.
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kitskaaj
wetsteen
O:     een oliesteen om messen en beitels te wetten. 
     Men spuugde op de steen om een mes te wetten
     wetten:  na het slijpen de braam weghalen is wetten of zoeten [denk aan
     zoetvijl] 
     timmerman gebruikte wetsteen veelvuldig voor wetten beitels    wetstêen.
     of ammerel
     wetten , ww. <mid.ned.> slijpen scherpen.  > wetsteen.
     soeten ww., soetelike bijw. <mid.ned.> zacht, kalm, niet hard, niet met
     kracht.
V:     Ge mot geregeld op de kitskeij spierse om goed te wette!

klaaj getrokke
Uitdrukking/gezegde
O:     èùt de klààj getrokke: zegt men van iemand met weinig beschaving

klaampert
sperwer-  buizer
O:     klaampert >> klampert. Met zijn poten "klampt" hij kleine vogels en
     muizen 
     clamvogel, clemvogel znw. <mid.ned.> roofvogel, vooral eem die voor de
     jacht wordt afgericht.
     clampe znw. < mid. ned.> haak, kram, klauw, vinger.
V:     Unne klaampert is de schik van iedere veugeltjesfrutter. Die trekt de
     veugeltjes dur de gaos.

klak
pet
O:     klak - klep
     klep cleppe. znw. <mid.ned.> scharnierend deksel , vooruitstekend deel
     van hoofddeksel.
     m'n klak hangt aon de spèèker
     klep: onomatopee. naar geluid waarmee klep dicht gaat.
V:     De klak van d'n Tinus was un belze!
     Bart Bot ging meej z'n klep aon in bad toen'ie in't bejaordehèùs zaat.

klammighèd
vochtigheid
O:     klam
     clam bnw <mid.ned.>: vochtig klam, kleverig
V:     Zet 't bier mar in de keder, daor ist klam.
     Dèès weer is nie goed vur de klammighèd. Ik zal táovend nog onder d'n
     doech motte.
     wè zen de muure klam, 't waoter stao drörp d'r aaf.

klaor was kees
uitdrukking/gezegde
O:     als "iets" af was werd daar aan toegevoegd: "Klaor is Kees"
     niet bekend welke kees wordt bedoelt. / niet bekend tot waar deze
     uitdrukking wordt/werd gebruikt.
V:     Hij zette un volle pan geschèlde èèrpèl op d'n òrgt, di de schil vur ut vèrke
     in d'n emmer en zeej "Klaor is Kees"

klaore
jenever
O:     klaore: jenever
     clare claer bijw <mid.ned.> schitterend, helder van licht, 
     clareit, claret, znw. <mid.ned.>: kruidenwijn
     clareit <oudfrans> kruidenwijn
     clarté <frans> lichtschijnsel, helder, glans,
     jonge klaore: 
     ouwe klaore:
     onze vadder drinkt jonge klaere en d'n opa ouwe!
V:     Bij Corrie hebbe ze nog jonge en ouwe klaore, en daor krèède'r eene
     meej unne kop d'r op!

klaplôoper
proffiteur
O:     klaplôoper: iemand die op andermans zak teert
V:     Meej dieje klaplôoper speul ik gin biljert. Ik môt'm nie. Hij douwt mog
     ginne stèùver in de klok!

klappe
praten.
O:     clappen < mid.ned. > = klappen, snappen, gesnap gebabbel
     in het Vlaams veelvuldig gebruikt
V:     Ik klap gin fraans. Ik stao daor meej munne mond vol taande.

klapstuk
vleesgerecht
O:     klapstuk: gekookt rundsvlees met een flinke vetrand. Het kon met de
     stamppot worden mee gekookt.
     etymologie: niet verklaarbaar
V:     Peejstaamp meej klapstuk kreege wij thèùs nie te eete. Ik dèènk dè's
     moeder d'r nie van hield.

klapzaand
laagzand
O:     d,n Tiggelenbèèrg is niks as klapzaand    Tiggelenberg vooraan langs de
     rielsedijk bij het urneveld 
     knipwerk: voegen die er bovenop liggen.
V:     As ge voegspeesie vur knipwerk mòt maoke mottem meej klapzaand vet
     maoke!

klapzuur
uitdrukking/gezegde
O:     klapzuur?
V:     Ik werk mun èège ut klapzuur, en ik schiet d'r ginne flikker meej op.

klasjeneere
uitgebreid   heftig  praten
O:     collatio > confero <latijn> >>> conforentie >> confereren
V:     De Leugenèèr. Piet van Gils, alias Pestoor van Gils, die kon klajeneere.
     Hij praotte krom we rèècht was!
     De Leugenèèr stapte us van z'n fiets om mèn gelèèk te geeve. Dè was
     heel kurieus. Dè ging over de schuur bij St.Jaokop. Die heej 
     vruuger namelijk tegenover cafe de Ploeg gestaon en die was van Jaon
     Stads, de raojmaoker.

klèèn antwerpe
buurt rond einde molenstraat
O:     kleèèn Antwerpe: Voor de oorlog de "rosse buurt"van Goirle. 
     Bij de molen in de molenstraat ging de weg over op een zandpadje naar
     de boerderij van Helmus Bruers. Deze omgeving werd klein 
     Antwerpen genoemd
     per ons haole; eufemisme voor naar de hoeren gaan.
V:     In klèèn Antwerpe kondut vur d'n ôorlog per ons haole!

klep
hoofddeksel  pet
O:     zie klak / pet.
     klep, cleppe. <mid.ned.>: scharnierend deksel, vooruitstekend deel van
     hoofddeksel.
     anekdote: Man komt bij huisarts Costerman Booth. probleem is dat de
     vrouw iets te snel naar zijn zin in verwachting is. 
     man; "Meneer dokter. Ik hoef d'r mar meej mun pet naor te zwaaje en ut
     is wir zò wèèt." antwoord dokter. "Tiest, in bed oe klak òk 
     ophôuwe!"
V:     Mar Jan wè is oe klep toch smèrig. Ge kunt dur soep van trekke!.

klep  -  test
uitdrukking/gezegde
O:     meej un klep op oewe test luktet in de w`èèreld òk best. Je hoeft niet
     persee gestudeerd te hebben om in het leven het goed te hebben. 
      ~Jan Hoogendoorn~
V:     Drie klasse lêegere school gehad, en weeges leeftèèd de school
     verlaoten. Ge zieget we hij doeget 'r goed van. Dè klopt; "Meej un 
     klep op oewe test lukket in de wèèreld òk best".

klep  -  wènd
uitdrukking/gezegde
O:     z'n klep stao zò às de wènd stao: met alle winden meewaaien.
V:     Meej hum kunde niks afspreeke, Vendaog praot'ie zò en merge wir
     aanders. Z'n klep stao zòas de wnd stao!

klepbroek
damesondergoed
O:     klepbroek: onderbroek die van onderen geheel open kan. 
     andere benaming: snelpisser; oope rijjtèùg.
V:     As boerinne op 't laand aon werk waare han ze un oope rijjtèùg aon. Dè
     was gemak as ze èùt de broek moese.

kleppekooj
kleppenkooi
O:     een vogelkooi om vinken mee te vangen. De kooi bestond uit 3 ruimtes.
     de twee buitenste waren aan de bovenzijde geöpend middels 
     een verende klep. In de middelste ruimte zat een lokvink. Als een vink die
     op de lokroep uitkwam op het stokje ging zitte klapte de 
     deksel dicht en was de vink gevangen.
     den tèùn: ligusterhaag.
V:     Oome Jaonneke was unne echte vogeltjesfrutter. Hij maokte de
     kleppekooje zelf. Ôk ving ie meej lijmpinne en un broekvink vogeltjes. 
     Ut slagnet stond achter d'n tèùm 

kleppers
kinderspeelgoed
O:     kleppers; twee hardhouten stokjes de men in êen hand hield. Als men
     met de pols ging slaan sloegen de kleppers tegen elkaar. Men 
     maakt 2 plankjes van ±12cm lang en ±2,5cm breed.Aan de klepperkant
     moeten de scherpe kanten eraf door de kleppers in het vuur te 
     leggen zodat de buitenzijde [spint] eraf brand. Hierdoor worden ze min of
     meer conisch. Dit zou ook moeten om de klank te waarborgen.
     kleppers: een kartonnetje met wasknijpers op "de blèène van ut
     slikbord"zetten als men het wiel draait krijgt men een klepperend geluid. 
     Ook kon men een halve knijper met elastiek op een schoenpoetsblikje
     zetten , en dat geheel op de fiets monteren. 
V:     Mèn zuster kon heel goed kleppere. Mar onze vadder moes ze dan wel
     gemaokt hebbe.

klets
verkoudheid
O:     klets: verkouden, ziek.
V:     Verleej week hè'k in de trek gestaon en naauw hè'k un klets te pakke.
     Vur un klets hoefde nie naor d'n dokter.`Dè wordt vanèèges beeter

kleume
klompen
O:     m'n kleume staon neffe de plattebèùs, mar ge stôokt ze verdomme nie
     op.
     clompe, clomp, znw. <mid.ned.> klompen.
V:     De neute van m'n kleume zen versleete!
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klèùster
kluister
O:     soort van slot om iets af te sluiten. een ijzeren beugel in een buis die met
     een soort sleutel te openen was 
     vruuger ging d'n bôom meej kòningschiete meej unne klèùster dicht.
     clooster, cloister, znw. <mid.ned.> 1]  klooster, 2] sluitmiddel, slot
V:     D'n sleutel van de klèùster leej op de Annawaaj in't gat van d'n bôom. die
     zemme kwèèt!

kliederiedatse - kliederiedètse
knoeien
O:     kliederen, kladderen.
     kladderedatsch > chaos zootje
     cladde znw. <mid.ned.> vlek, klad, modder of ander geworen vuil op
     iemand.
     cladden, ww. <mid.ned.> vlekken, bevuilen, 
V:     Dè kliederiedatse is gin speule, des gewoon unne rotzooj maoke!

klieve
splijten
O:     klieve: kloven
     cleven, ww. <mid.ned.> : splijten, vaneengaan, klieven.
V:     Ik moes aaltij thèùs de kachelhoutjes klieve meej ut kapmes. D'n hakblok
     was unne ouwe stronk van unnen bôom

klikspaon
verklikker
O:     klikspaon, boterspaon   [klikspaon, halve maon]
     maag nie dur ut straotje gaon.
     't hundje zal oe bèète,  [werd vanaf hier mogelijk anders afgemaakt?]
     't katje zal oe krabbe,
     dè komt van al dè babbele.
     dit werd in koorzang door meerdere kinderen gezongen als er sprake was
     van iets verklikken.
     mogelijk afleiding van; clepespaen > clapspaen <mid. ned> = klep van
     een melaatse. Een melaatse mocht niet door de straat gaan 
     wegens besmettingsgevaar.
     clicken , ww. <mid.ned.> : verspieden, verklikken
V:     Meej klikspaone maoke we hier korte mette. Daor zèn wij nie van gedient.

klippel
stuk hout
O:     klippel: kort stuk dik hout
     haonsklippel: trekhout aan de draaiboom waar de kettingen of beuries
     aan vast zitten
     Met een klippeltje wordt op de bomen geslaan, tijdens een drijfjacht,  om
     het wild op te jagen.
     cleppel, clippel, znw.m.<mid.ned.>  knuppel.
     cneppel, cleppel, cluppel, znw. <mid.ned.> : knuppel
V:     dès un fèèn klippeltje vur de drèèfjaacht.

klirhoutje
knaapje 
O:     kleerhoutje
V:     As vruuger ons moeder kwaod wer, as we in bed lagge te horzakke,
     kwaam ze meej un klirhoutje naor boove, en sloeg d'r op!

klogt
groep
O:     klogt:    
     strêûp:
     clucht, cluft, cloft, clufte, znw. < mid.ned.> afdeling van burgerij,
     onderdeel van een buurtschap >>> gehucht? 
V:     ze had un hil klogt kender.   Ze had unne hille strêûp kender.

klok
uitdrukking/gezegde
O:     Ge kunt nie lèùje en de klok vaast houwe. = niet alles willen of kunnen. 
V:     Ik zò òk wel gèère meej jullie meej gaon, mar dees wil ik òk nie misse!
     zêever naa nie Bart; Ge kunt nie lèùje en de klok vaast houwe.

klokkebaaje.
bosbessen
O:     baie < frans> bes. 
     baye, znw. <mid.ned.> : bes. laurierbes.
V:     Nèffe de slôotkaant staon klokkebaaje, mar òk veul danneetel.

klôoje,   aonklôoje
aanmodderen
O:     klôoje: rommelen in handelen.
     klooyen, cloyen zw. ww.: neuken
V:     Dè klôojt mar wè aon en dè trekt al jaore van de steun. 'T is nie goed
     genôg dè dè zô mar kan.

klôotveeger
schavuit
O:     klôotveeger: schelm, schavuit, iemand die een streek uithaalt.
V:     Wè zèède toch unne klôotveeger deggem dè flikt.

klossenbak.  klossebakke
plomp persoon
O:     onze Toon is unne klossenbak.    iemand die zich onhandig voort
     beweegt.
     klossenbak> lade in een getouw waar de schietspoel door gaat.[ bij oude
     handgetouwen van thuiswevers]
     Cees van Kuyk;  Nieuw Zeeland.: klossebak: onhandig persoon
     lichaamlijk en van geest. unnen klossenbak: houten bak [kist] waar de 
     lege klossen in werden gegooid. Deze bakken stonden in weverij,
     spinnerij, en twernerij, achter het scheerraam.
V:     Hullie'e Tinus is unne klossenbak, en van zien werke wordt 'ie al muug.

klottere
inkopen doen voor sinterklaas
O:     onze pa en ons moeder zen venaovend klottere.         uitdrukking alleen
     in Tilburg en Goirle bekend
     herkomst is niet bekend. 
     { cloten ww. <mid.ned.> : op een hoop brengen, opstapelen.  Veelal van
     turf. >> cadeautjes bijeen brengen, stapelen.}
     klotergeld, kleutergeld,kluttergeld <mid.ned.> kleingeld
     klotergheld <vroegnnl.> kleinigheid           Kiliaan
     { mogelijk relatie met kloter..... : 1) kleinigheden kopen. 2) goedkope
     aankopen doen.}
V:     Vruuger ginge onze Paa en ons Moeder nog auwverwèts klottere in
     Tilbörg.

klutje
kind
O:     klutje, klôtje, klôotje: een lief kind
     In vlaanderen spreekt men van: kuttelaar, kottelaar: troetelkind
V:     wè zède gij toch un goej klutje dè gij daor aon denkt dè ik verjaor.

kluts
uitdrukking/gezegde
O:      kluts is onderdeel van spinnewiel waar de draad getwernd wordt. 
V:     'K zèè finaol de kluts kwèèt. 'k zèè himmel confuus.

knauwbôone,   knaawbôone.
tuinbonen
O:     lapbonen >   boeretèène > knauwbôone
V:     Knauwboone meej spek. De's goej eete.

knelle
knoeien
O:     knelle: dabbe: knoeien, morsen 
     knellen: in het nederlands gekend in de betekenis van
     klemmen/afklemmen, druk uitoefenen.. Als zodanig is de oorsprong niet
     bekend. 
     In de ruime betekenis van klemmen enz staat het woord vermeld in
     Kiliaan.
V:     Meej waoter knelle is't lieft wè dètie doe.
     Ge knelt verrekkes meej oe soep naor binne werke!

knelpestoor
morsen met eten
O:     knellen : morsen
V:     Ons Sjefke was vruuger unne grôote knelpestoor. Rond zunne kakstoel
     laag hil't menuu! Laoter was't nog unne rotsoojklôot. De 
     werkster flikkerde alles in z'n bed.

kneukels   -   knuukels
schaaldieren
O:     vruuger kwame ze meej knuukles langs de dêûr
V:     Op zaoterdaggemiddag kwaam d'r in Gôol unne kneukelboer op un
     transportfiets meej un grôote maand vur op z'n fiets. En dan riep'ie 
     heel hard "knuukeeeeeelsssss"

knêûpe   -  knêûp
uitdrukking/gezegde
O:     hedde gij gin knêûpe aon oe onderbroek . > je denkt zeker dat ik gek ben!
     Unne knêûp d'r in legge: steriliseren
V:     Kunde gij merge munne hof meej koome omspitte Sjef ?  Hedde gij gin
     knêûpe aon oe onderbroek! zuukut èùt!!!!!!

knêûpe  -  touw
uitdrukking/gezegde
O:     knêûpe as unne boer:  Iets vast zetten met touw maar net zo lang knopen
     dat er geen overlengte touw is. Knêûpe tot touw op is!
V:     Zèède bang dè't van oe waogentje waait Frie? Ge knêûpt as unne boer!

kneut
uitdrukking/gezegde
O:     kneut >>> margarine 
     goej booter = roomboter
     fitelo= merknaam voor margarine 
     margarine = merknaam  
     zunt , sunt = zonden
     Jonge moeders moesten roomboter op het brood doen voor aan te
     sterken na de bevalling. Meestal bleven ze aan de roomboter.
V:     Zunt? witte wè zund is? goej booter aon oe gat smèère 
     Kneut was te min vur ons moeder. ze aat goej boter.

kneuter
kneu
O:     zangvogel   [acantis cannabina]
V:     Jan Rôoze had altij unne kneuter in un koojeke in hèùs.

knijs  lôope
uitdrukking/gezegde
O:     in de knijs lôope: er schandalig uitzien. in de kijkerd lopen.
     knijsen < mid. ned.> , beknijsen kijken, bekijke
V:     Ze zie'ter nie èùt. Die lòpt in de knijs.
     Die opgedirkte taart ment desse d'r goed è`utzie, mar ze lòpt lilluk in de
     knijs.

knikkere
knikkeren
O:     knikkerkèùltje  
     knikkerzak  
     proem - vèèftikker - tientikker/tientokker - glaoze knikker - gebakke
     knikker - 
V:     Van klaaj, die we in de keukekachel bakte maokte we knikkers.
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knip
portemonnaie
O:     knip is eigenlijk het slot op de portemonnaie. [2 pennen die langs 
     elkaaraf veren.]
     knip: onomatopee, naar het geluid wat de sluiting maakt.
V:     De penningmister houwt z'n haand op de knip. "mar dan is't unne goeje!"

knippe en geschôore
uitdrukking/gezegde
O:     daor worde geknipt en geschôore: je portemonnee leeg getrokken.
V:     Paast d'r vur op, as ge meej hum in zee gaot worde geknipt en
     geschoore!

knippe,     schèèr
uitdrukking/gezegde
O:     knippe as un schèèr: zeer gewillig zijn, tot het overdreven toe.
V:     Des z'n twidde vrouw en dan witte'tet wel. "dan knippe ze as un schèèr"

knoepert
groot
O:     knoepert: overtreffende trap van groot
     knoest: hoofd
     cnoest znw. <mid.ned.> : uitwas aan een boom , cnoestich
V:     Ik hep unne knoepert van unne bult op munne knoest staon.

knoezelbos
uitdrukking/gezegde
O:     hij schoot d'op as unne haon op unne knoezelbos = ergens fel aan
     beginnen
     knoezel = kruisbes
V:     Vur dettie op stap môog, moes'tie irst de vèèrkes doen. Nauw! hij schoot
     d'r op as unne haon op unne knoezelbos.

knoezels
kruisbes
O:     knoesels > knoezels
V:     Van knoezels wèèr bij ons zjem germaokt. In d'n hof stond unne
     knoezelbos.

knòllekes
knollekes
O:     knòllekes tikke; knollekes weg halen
     knòllekes was veejvoejer vur de koej.
V:     Bij d'n dikke Jaon van Roessel ginge we vruuger knòllekes tikke.

knor     van de kachel
buik van de kachel
O:     Een plattebuiskachel had ter plaatse van de vuurkorf een verdikt
     gedeelte. Dit noemde men de knor
     cnorre, cnor, znw. <mid.ned.> 1] knoest, 2] uitwas, bult, 
V:     Aon de knor van de kachel konde oe voete wèèrme.

knörft
moeilijk iemand
O:     knörft: 
V:     Meej dieje aachtkaantige knörft kan ik nie dur êen dêûr, dè stuk ongeluk.

knorriekôojke    knòrie
kanariekooi
O:     knorrie= kanarie
V:     In't knorriekôojke zaat unne kneuter.
     Hij ha un knorriekôojke gemaokt van houtjes en fietsspêeke.

knudde
niks, fout , 
O:     knudde: fruttenboel
     knudde: een jong woord waarvan de etymologie niet bekend is.
V:     'T is wir knudde meej de vrouw. Ze raokt van de bèèn.

koej
uitdrukking/gezegde
O:     gift beeter as un  goej koej.>>> overvloedig geven
V:     Klant tegen kastelein: Gift men nog mar un pilske, die kraon gift beter as
     un goei koej!
     Hedde gij naa nog meer kedoowkes? Gij gift beter as un goej koej!

koej /  gekalfd
uitdrukking/gezegde
O:     De koej heej wir gekalfd en is nie bij de stier gewist: er gebeurd iets waar
     je niets voor hoeft te doen.
     Deze uitdrukking gebruikte Piet Soffers in relatie tot de AOW die hij
     maandelijks ontving.
V:     Kèk ik heb wir van Drees gebêûrd. De koej heej gekalfd en is nie bij de
     stier gewist.

koejeneere
minachten
O:     koejeneere: vervelen, minachten, uitlokken,
     couillonner. ww. <frans>: belazeren, voor aap zetten
V:     As die twee bij mèkaar zen mèène ze desse mèènn aaltij motte
     koejeneere.

koejepokke
koepokken
O:     koejepokke: zeer besmettelijke dodelijke ziekte.
     In 1871 zijn daaraan in Goirle veel mensen gestorven.
     Bij boer van Gorp in de Oude Kerkstraat stierven 4 gezinsleden in één
     week tijd. 1871. Hier heeft de familie de naam d'n Kaojen Boer 
     overgehouden.
     Niemand wilde de overleden gezinsleden kisten en begraven. Dit
     herbben de overgebleven gezinsleden gedaan.

koejstart
uitdrukking/gezegde
O:     tegeswôorig groej ik as unne koejstart. Pieta Groenen Schellekes. Bij het
     ouder worden wordt men kleiner.
V:     Mar Oma, we lôopte toch krom. "Jè jè menneke, ik groej vòrt as unne
     koejstart."

koekeloere
kijken naar
O:     koekeloere: zitten kijken, staren 
     kokkeloeren, kockeloeren <mid.ned.>: kraaien, kakelen, het geluid welk
     een haan maakt.
     koekeloeren: door volksetymologie met loeren in verband gebracht.
     koekeloeren <antwerps> doelloos zitten kijken.
V:     Naa zit'ie al un uur deur de raom te koekeloere totdè z'n mèdje komt.

koeksjoeres
sukkel
O:     koeksjoeres: koekwous, 
V:     Dieje koeksjoeris mende dèttie z'n gelèèk kon haole, hij kwaam
     bescheete èùt. Op 't list moes'ie halsoverkop vertrekke om gin pal slaog 
     te krèège

koetere
gestaag doorwerken
O:     koetere: kleine werkzaamheden verrichten.
     koetere; ook wel kottere genoemd.
     kouter, koetter <vlaams> : prater, babbelaar
     couten, cauten, ww. <mid.ned.> kouten, keuvelen, praten
V:     Hij koetert op staoj aon dêûr, mar op 't ènd van d'n dag heetie zunne hof
     omligge!

kokusbèsum,      kokusbèsem
harde veger
O:     de kokusbessem stao neffe de luijwaoge
     veger gemaakt van  vezels vakokus
     besum, bessem znw. <mid.ned.> bezem
V:     De kokusbesem en d'n softe veeger zen baaj versleete. D'r zal d'r unne
     noewe aon moete groeje!

kokusmatte
kokosmat
O:     De kokusmatte waren nie omgeboord daorom reffelde ze. 
     Meej unne matteklopper op een klophout werden ze schoongeklopt.
     Kokusmatte wiere gemaokt bij ons in Gôol bij Jan van Besouw
      
V:     Nao d'n ôorlog maokte ze bij Besouw kokosmatte van pepier.  De was
     niks wert mar d'r was niks aanders.

kolder
gek
O:     koderiek: dè ziet d'r kolderiek èùt >> dat ziet er gek uit.
     kolder: onzin.
     colera, znw. <mid.ned.> een der vier hoofdvochten van de mens,
     waardoor zijn karakter werd bepaald. De hartstocht. Het 
     hartstochtelijke kolderieke temperament.
V:     Munnen hond is bevange van d'n dolle kolder. Ik mot um laote afmaoke.
     dè's grôote kolder, wè ge daor verteld.

kom koffie - kummeke
kop koffie
O:     un kom of un tas koffie. 
     aon un tas zit aaltij un oor.
V:     Kom binne! en vat un kom koffie!!!

kom vort,   komvort
uitdrukking/gezegde
O:     komvòrt = schiet op. Opa Hoogendoorn[de smid] sprak altijd van
     "marsmar"
     van allee kom vort: een kind welk net kan lopen.
V:     Zen dè jouw jong Fráns? Jao, en thèùs hè'k d'r nog êene van allee
     komvòrt!

komaaf
afkomst
O:     komaaf: komaf> afkomst
V:     Is jouwe vrijjer van goeje komaaf, of is 't straotjesvolk.

konfeksie
confectie
O:     konfeksieàteljee: werkplaats waar bovenkleding fabriekmatig gemaakt
     wordt
     vêtenents de confection <frans> confectiekleding
     confectie <mid.ned.> : met suiker of stroop geconfijte medicijn. ±1500  >> 
     confectie ±1650 : suikerwerk. Wij kennen nog geconfijte 
     vruchten. >confituren.
V:     Hullie Trees werkte vur durre trouw op de konfeksie bij de Puij.
     In de jaore sistig is hil de konfeksie de nek omgedraaid.

konstatêûr
duivenklok
O:     constatable < frans > = vaststellen
     constater < frans > vaststellen bevinden, constatreren.
     duiveklok: een apparaat waarmee vluchtgegevens worden vastgelegd.
V:     As in un vlucht de dèùf op de klep viel moeste de ring dietie om zunne
     pôot hà zitte dêûr de konstatêûr haole om de tèèd vaast te legge. 
     As ge mende degge d'n irste waard moeste rap naor ut dèùvelokaol meej
     oewe konstatêûr.
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kont  -  krabbe
uitdrukking/gezegde
O:     kont nie krabbe van d'n èèremoej: zeer armlastig
V:     Ze hadde mar aamper te frèète, want ze konden d'r kont nie krabbe van
     d'n èèremoej. 

kont  -  schijte
uitdrukking/gezegde
O:     oe kont stao hôoger as ge schet: verwaand zijn
V:     Bij hullie stao d'r kont unne meter hôoger as desse schèète. Zò krèège ze
     nôot unne vrijer. 

kontefôor
O:     de hiel in de schoen.     contrefort
     die schoene hebbe unne goeje kontefoor
     conforter <frans> versterking
V:     M'n schoene zèn versleete, de kontefôor is gebrooke.

kontent
content
O:     content >> tevreden, blij
     content <frans> = tevreden, 
     content <mid.ned.> tevreden, gelaten.
     In Eersel staat een beeld van "de contente mens"
V:     Meej m'n noew fiets zèk heel kontent.

kontkrèùper
persoonsomschrijving
O:     kontkrèùper >> maotenaajer
     kontkrèùper:iemand die bij de baas in de smaak wil vallen tenkoste van
     de colega's.
V:     Dieje vèùle kontkrèùper heej me genaajd. De in'ut vurèùtzicht gestelde
     prèmoosie ging nie dèùr. Hij heej naa dè baontje, en naor opslag 
     kan ik flèùte.
     Meej de textielstaoking werkte de kontkrèùpers van ut kètoor dêûr. Ze
     kroope verdomme aachter de getouwe.

kontramien
contramine
O:     kontramien  >> teege 't regeur in.
     in de contramine zijn: min of meer opzettelijk, uit grilligheid of geest van
     verzet, het tegendeel zeggen of doen van wat verzocht of 
     verwacht wordt.
     contre-mine <frans>: tegenmijn >> oorlogsvoering.
V:     As onzen Harrie un borreltje op heej leej'tie aaltij in de contamien meej
     iederèèn.

kontrije
omgeving
O:     hier erges in deze contrije moet ut zen gebeurd! 
     contrée <frans> landstreek, gewest, oord, gouw.
V:     In die contrije is't nie secuur, daor motte wegblèève.

konzorte,    consorten
soortgelijken
O:     consorten > konsoorten; soortgelijken
     consorte <mid.ned.> : medestanders
     consonans, <latijn> >>> consorte
     consorts <frans> : consorten > medestanders.
V:     As gij meej oe consorte in de kroeg zit vertrouw ik ut nie. Zèùpe en
     kwatse dè's alles wetter gebêûrd.

kooleboer   kachel, kaggel
kolenboer
O:     bij ons thèùs han we 2 kooleboere. Piet Walsmits en van Weezel. 
     kolenkit - mut kole -  aajerkole - kokse - brikette - antresiet -  kolekiest -
     koolebunker -  plattebèùs- driegaotskachel convektor - 
     potkachel - kachelpèèp meej unne sleutel -  aonmaokhout - pook -
     kolezeef - sintels - kachelschèùf - russel  - sintelpad -  de kachel 
     opstoke! -  russelt de kachel is op 
     Bij ons thuis werd van het vakantiegeld de kolenbunkers gevult.- ut vuur
     oppooke - kolenboeren" Piet Walsmits [weth. van 
     Lisdonkstraat]  - Ceesvan Weezel [kerkstraat]  - Henk Brands [bergstraat,
     later Burg. Rensstraat - Jaonus Broers [Dorpstraat] Dorus 
     Couwenberg [Bergstraat] Co-op; cooperaasie. Cees Paulissen bracht de
     kolen naar de klanten.
     Piet d'n Dief: Piet de Gruijter, kruidenier op hoek Molenstraat
     Tilburgseweg.
V:     Vruuger han we van alles tweej. Tweej bekkers, tweej gruunteboere,
     tweej slagters en twee kooleboere. Unne Piet d'n Dief han we mar 
     êene.

koolekiest
kolenkist
O:     Koolekiest: een grote houten kist waar de voorraad kolen werd ingestort.
     In Goirle werd daar een tuitenkist uit het fabriek voor gebruikt. 
     Ook waren er kolenbunkers; een gemetselde bak met onder een gat voor
     het kolen scheppen. De kolenmond zat soms in de bijkeuken 
     zodat men niet naar buiten hoefde.
     coolgruus, coolgruys znw. o. <mid.ned.>: kolengruis
V:     Bijj ons in't schop stonde tweej tèùtekieste vur de koole. In de irste zaat
     antresiet vur de kaomer en in de twidde zaate aajerkoole vur de 
     keukekaggel. Meej un kooleschup schepte we de koolekit vol.

koolekit
kolenbak
O:     unne kolekit zaag aaltij zwart. 
     in't schop in de  kolekiest leej d'n koolekit.
     kit= grote kan om vloeistoffen te vervoeren. Ronde metalen of houte kan
     die naar boven smaller werd.
     kitte, kit, znw.  <mid.ned.> kruik, kan.
V:     Wij han unne geëemejeerde zwarte koolekit. Mar op un gegeeve moment
     was d'n bòjem d'r onder èùt gerot. 

koosjekoosje.
uitdrukking/gezegde
O:     onnozele kinderen. 28 december
     Op deze kerklijke feestdag wordt het evangelie van de kindermoord door
     Herodes gelezen. Mattheüs 2e hoofdstuk. 13-18
     De kinderen trokken op deze dag gekleed in kleren van hun ouders of
     andere volwassenen langs de deur met een foekepot.
     Hierbij zongen zij "Koosjekoosjer is mijn naam".
     Er waren nog 3 andere kerkelijke feestdagen die als schooidagen door
     her leven gingen: Driekoningen (openbaring) en St. Maarten en 
     vastenavond.
     Met de 2e wereldoorlog is het koosjekoosje-zingen teloor gegaan.
     Iemand die armoedig gekleed is, daarvan zegt men: "Die ziet er
     koosjekoosje uit.
     voor het liedje zie koosjekoosje-lied.
V:     Koosjekoosje kende wij vruuger as kèènt nie. Dè was al ouwer. Wij ginge
     meej driekòninge langs de dêûr zinge.
     Wè ziede gij d'r koosjekooje èùt. Zô gaode gij meej mèèn nie meej. Ge
     gaot oe'èège irst mar's fesoenlek aonkleeje.

koosjekoosjelied.
tekst liedje
O:     Koosje Koosje is munne naom, ik hebbet in m'n broek gedaon.
     ik hed er de helft van verlôore, en de rest zit d'r ingevrôore.
     ôlie ôlie van de drèùve, laot de droefheid mar verschèùve.
     laot de droefheid mar vergaon,
     O, wè vuul ik in m'n hartje, jufrouw gif men toch un kwartje
     Ik heb gezonge en niks gehad, snijj un stuk van 't vèèrekesgat.
     Snijj mar diep, snijj mar diep, snijj mar in munne vinger niet.
     tekst opgetekend bij Riet v. Dijk Groenen.
     de laatste twee zinnen totnen de relatie met het Driekoningenzingen. zie
     driekoningen

kop
maat
O:     kop  jèùn: hoeveelheid uiën
     kop  koffie
     koppe <mid.ned.> schaal beker
     cupa cupella ,latijn> ; een kleine kuip of ton
     kop thee >> tas thee
V:     Ons moeder stuurde men weg vur un kop jèùn! Wies ik hoeveul de was!

kop  -  kont
uitdrukking/gezegde
V:     Ik vatte'num bijj kop en kont, en ik flikkerdem bèùte.

kop aon kont
uitdrukking/gezegde
O:     kop aon kont: uitdrukking om aan te geven dat het zeer druk is.
V:     Meej karneval staon ze bij de Linde kop aon kont!

koperwiek
?
O:     koerwiek: vogel?????

koppènt
hoofdpijn
O:     koppènt: menselijke kwaal
V:     Ge hat d'r hier die frêet prebeerde te praote. Ze hà'n dan over hoofdpènt
     of koppijn. De sloeg netuurlek nerges op.

körresier
brutale vrouw
O:     'k zal dieje körresier van ons welis stuure. dan koom'ut wel goed!
V:     "Die komt d'r wel. dè is unne körresier. Die verkôopte gin knolle vur
     sietroene"

korsmes  -  korsemes
kerstmis
O:     korsmes, korsemes:  kerstmis.
     corspet, corst, <mid.ned.>: kerst.
     kersmisse, znw. vr. < mid.ned.>; kerstmis, kerstnacht
     kersavont, karsavont, corsavont, kersavent, znw. m. <mid.ned.>: De
     avond voor de kerkelijke viering van het kerstfeest. Kerstavond. 
     kersdach, keersdach, corsdach, znw. m. <mid.ned.>: kerstdag
V:     Meej korsmes ging d'r unne kit koole meer in de kachel. Dan was't er
     wèèrm bij d'n boom van heksemaast meej kèrskes die braande.

kort aon de kèèr
uitdrukking/gezegde
O:     kort aon de kèèr gespanne. > snel op zijn tenen getrapt
     kort aon de kèèr staon.
V:     Laot hum mar pètijje, hij stao kort aon de kèèr. Meej hum kunde gin
     rèègte voor ploege.
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korte mette
resoluut afwerken
O:     mette: matutina -latijn- = vroegpreek vroege ochtend dienst [in klooster] 
     mettene, metten, mette, mattene,  znw. <mid.ned.> de nachtdiens of
     vroegmis. middernacht of 3.00uur
     dienst in de nacht voor een kerkelijke feestdag bv kerstmette de
     bezoekers waren gedient met korte mette, 
     het verblijf in de nacht in een kerk wordt niet als prettig ervaren  
     korte mette maoke: slagvaardig oplossen van een probleem.
V:     De fraater maokte korte mette meej praotjesmaokers. Hij sloot ze op in't
     koolehok.

kortelète  -  kerbenaoj
karbonaden
O:     kerbenaoj: karbonaden
     kortelète >  cote du lette <frans>
     Het was, bij de boeren, een goede gewoonte dat de pastoor mee deelde
     in  het geslachte vee.
V:     In de slachttèèd stuurde de pestoor de pestoorsmèèd te veld om bij de
     boere te infermeere naor de kerbenaoj.

korteling
eind hout
O:     korteling <> klippeltje: kort stuk afgezaagd hout.
     korteling: klippeltjecortelinge  znw. <mid.ned> : afkortsel, afknipsel,
     pluksel
V:     Paast op vur hum,  hij leej unne korteling in ouwe nek as ge nie oppaast.

kortstart
kort aangebonden persoon
O:     kortstart
     op zunne start gaon staon. op z'n têene gaon staon.
     blokstarte:~ knippen en scheren.
V:     Dieje kortstart motte ze blokstarte, de neetoor.

kortstàrt
driftig iemand
O:     kort aangebonden persoon
V:     Die'è kortstàrt is òk snel aongebraand.

koskaojer
het kon slechter
O:     ut kòs slechter  ut kòs kaojer; het kon slechter  
V:     Meej zò'n schôondochter heddet goed getroffe! "Jè ut kòskaojer!"

kösseluk
kostbaar
O:     kösseluk > kösluk
     costelijc, custelijc, costenlijc, costlijc, bnw. < mid.ned.> : kostbaar, duur; 
     royaal.
     costelike, bijw. <mid.ned.> ; met grote kosten, tot een hoge prijs, met
     pracht en praal
V:     Ik hè kösluk gegeete op de brèùloft van ons Dien.
     dè's un köslukke kaast die ge ge'orve hèd.

kot
minderwaardig huis
O:     kot > hok > krot
     cot, cote, znw. <mid.ned.> : kot hutje armelijk verblijf, gevangenis
     in Vlaanderen spreken ze van "op kot": op kamers.
V:     Wè hède naa toch vur un hèùs gekocht, Jan. Wil jullie Mien in zo'n kot
     woone?

kot  inelkaar steeke
uitdrukking/gezegde
O:     zò stikt ut kot in mekaar = zo is het, zo is de gang van zaken
     inelkaar > inmekaar
V:     Naa witte d'r alles van. Zo stikt ut kot in mekaar!

kouter    koutere
mes van ploeg,   praten 
O:     voorsnijmes van ploeg
     koutere wordt ook gebruikt voor genoeglijk buurten
     cotten, ww. <mid.ned.> : graven, delven.
     culter, znw. <mid.ned.> ploegmes, kouter
V:     Ze zaate zò te koutere desse de tèèd vergeete waare.

kouw op't waoter
blaasontsteking
O:     kouw op't waoter: 
V:     De grut heej un kóúw op't waoter. Daor is ze meej naor d'n  dòkter gewist,
     en die zeej; Dè gao vanzelf oover moederke! 

kouwe kaant
uitdrukking/gezegde
O:     kouwe kaant: aangetrouwde familie
     kouwe kaant = familie zonder bloedverwantschap >> aongetrouwde
     femielie
     couwen, couden, colden, bnw. <mid.ned.> koud worden.
V:     Aon de kouwe kaant gao'k niemer nar de verjaordaoge. 'T zèn ammol
     kwèèkers die nie kunne lèùstere.

kouwe kermis
uitdrukking/gezegde
O:     kouwe kermis thèùs koome: bedrogen uitkomen
     van unne kouwe kermis thèùs koome: wat men wilde bereiken is niet
     gelukt.
V:     Ik had ik Beek un schôon mèske gevonde, mar toen ik d'r wèèrk van
     maokte kwaam ik op unne kouwe kermis! Ze zeej nog; "de 
     wèènd die'dèr vandaon komt ducht nog gin eens". Toen hà'zut over Gôol.

kouwe pap
Uitdrukking/gezegde
O:     misse as kouw pap. gezegde om het missen te versterken. ook zegt men
     misse as kiespènt.
     pap werd vroeger altijd warm opgedient. 
     de pap is aan het verdwijnen. alles is pudding. De pudding komt koud uit
     de koelkast. Nu maakt men dus ook pudding die naar pap 
     moet smaken en wordt hij koud op gegeten.
     kouwe (kouw) pap: koude pap.
V:     Jullie Clara hoef ik daor nie bijj te hebbe. Ik kan ze misse as kouwe pap.
     Die schupt alles in de frut, en dè kan ik d'r nauw nèt nie bijj 
     hebbe.

kouwnonne
navragen
O:     iets van eten.      bonen???????

kraaj   -   kont
uitdrukking/gezegde
O:     Un kraaj èùt z'n kont gevlooge: als iemand iets doet wat men van hem
     niet verwacht. Als het onmogelijke werkelijkheid wordt.
V:     Hedde gij van Harrieke un borreltje gekreege! nauw dan is d'r un kraaj
     èùt z'n kont gevlooge!

kraffelaer,   kràfelèèr
persoonsomschrijving
O:     kraffelaer: iemand die wat aan moddert, iemand die krap bij kas is
V:     As ge unne aandere auto wilt kôope, motte dè nie bij hum doen. De's
     unne kraffelaer!

krakkemikkig
instabiel   kneuterig, gammel.
O:     krakkemikkig: iets wat op "inkrakken staat"
     krakkemikkig sarminkel;.     dè pèèrd is un krakkemikkig scharminkel
     gedoejke: >>> bedoening
     scharminkel >>> broodmager "iets"
     crac, znw.<mid.ned.> : iets wat een krakend geluid maakt =  onomatopee.
V:     Dè hèùske is un krakkemikkig gedoejke.

kram
uitdrukking/gezegde
O:     kram doorgebogen spijker met 2 punten
     kiepegaos zette meej kramme vaast. 
     Hij schiet in z'n kram > hij wordt kwaad
     crame znw. <mid.ned.> kram.
V:     Toen ik úm de waorend zeej, schoot'ie in z'n kram. De honde luste d'r gin
     brood van!

kravat
stropdas
O:     kravat  < cravate 
     cravate:<frans>: stropdas
V:     Meej un èùtvaort doe'k mistentèds unnen zwarte krèvat aon.

kreatuur
vervelend karakter
O:     kratuur: iemand met onaangenaam karakter.
     kreateur: <frans>: ontwerper 
V:     Dè kreatuur moes kerbiet lusse, dè vèùl verveelend meens.

krek
juist
O:     krek we'k wò  precies wat ik wil
     leenwoord uit frans 
     correct. <frans>: juist, precies.
V:     Pakt dieje jas mar in. Dè's krek we'k wò!

krepeere
dood gaan, aan lot overlaten
O:     krepeere: dood gaan, iemand aan zijn lot overlaten
     krempeere. <vlaams>:  iets kleiner afwerken door spaarzaam gebruik van
     materiaal < krimpen
     crempinge, crimpinge, znw. vr. <mid.ned.>: samentrekken van de spieren
     crempen, crimpen, ww. <mid.ned.> krimpen, wegkruipen, zich
     terugtrekken.
V:     Laot mèn hier mar krepeere, aon men is niks genekt.

kretje - krèèt
krijtje -  krijt
O:     't kretje leej op 't bèènkske.
     schoolkrètjes: krijt om op school op het bord te schrijven
V:     De kretjes ligge in't kiesje op 't bèènkske aachter dè duske!

kreugel
kruiwagen
O:     werke meej unne kruijwaoge is gezond, daor krèède lange erme van en
     grôote neusgaote. Uitspraak van Jan Schellekens
     cruden, cruiden, ww.<mid.ned.> duwen, voortduwen, 
V:     "Naajt hil ut geneuk mar op de kreugel" zeej Kees Spaninks bij de
     opbouw van de langdeelschuur bij de Schutsboom.
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krèùpengel
misdienaar
O:     krèùpengel: voor het 2e vaticaans consilie[1965] werd de mis op het
     hoogaltaar gedaan.
     De misdienaars zatten altijd op hun knieën op de trappen van het
     hoofdaltaar
     akkeleit: acoliet: volwassen misdienaar
V:     Ik zèè nôot krèùpengel gewist. m'n bruur wel. Die kon vur dag en dauw te
     veld om op tèèd in de sakrestie te zèèn.
     Onze vadder was gin akkeliet,  hij was kollectant. Hij ging meej de schaol
     rond.

krèùske
uitdrukking/gezegde
O:     krèùske stèèrve. >>> overtuigd mededelen dat iets echt waar is. Als je als
     kind aan het liegen was, werd er gezegd; Gu liegt, liegebist, 
     dèrekt komt 'r un grôot zwart krèùs op oewe vurkop! 
     Cees Robben schreef un gedicht : D'n leugenèèr. "D'n Buuster van d'n
     Baokertaant
     cruce, cruse, cruyse, cruus, cruys, znw. <mid.ned.> kruis > des crucen
     stake: dwarsbalk van kruis.
V:     Ieder hèùske heej z'n krèùske, en men onderbroek ôok!
     Ons Aánt heej ter langerliste toch unne vrijer opgedaon! "'tis nie waor?"
     'tis echt waor, krèùske stèèrve!

krèùsstraotje
straten en wegen van goirle
O:     kreusstraotje: verbinding van Wiltènd naar kerk. Naast de boerderij van
     Nol van Erven, tegenwoordig de Wiltacker, onstloot zich het 
     padje. Langs dit pad is in de 19e eeuw iemand dood gebliksemd.

krèùtnaogel
struik, seringen
O:     de bloem van de sering en de kruidnagel vertonen gelijkenis.
V:     Bij ons in d'n hof ruukte de krèùtnaogel!

krieke
kersen
O:     kriekebier
     keersen,kersebom <mid.ned> : kersen, kersenboom
     crieke, crike, znw. < mid.ned.> kersen.   in Saksisch taalgebied: pruim.
V:     In un mum [van tèèd]  hadde die verrekte spreeuwe hul de krieke van d'n
     bôom gefreete.

krikkel.    kriggel   kriegel
gevoelig
O:     crigel <mid.ned.> de strijd volhoudende, hardnekkig, koppig, lichtgeraakt,
     korzeldwars, 
     eigenzinnig. krikkel >
     kriggel > crigelheit, crigelike. <mid.ned.> krikkel
     krikkel bnw. <zuid.ned..>: licht breekbaar. afgeleid van krikken.
     krikken onz. zw. ww [kil]  >> kricken kracken <mid.ned.. en krakend,
     knappend geluid geven. Een klanknabootsend woord.
     krikkel <gôols>  moet men zien in de afleiding van breekbaar. 
     krikkel <antwerps>: opvliegend, rap op z'n tenen getrapt
V:     Zegt nie teege'm dettie unne verveeloor is, 't is allemaol nog al krikkel. 
     Wè zèède toch krikkel, gao'get nie goed.

kristeluk
uitdrukking/gezegde
O:     kristeluk staat voor goed . Gereformeerd staat voor slecht. de kèèr stao
     geriffermeerd. Ook jood heeft een negatieve lading, een 
     sjachelaar die de mensen zou benadelen heet dan ook ; een jood. 
     ijzerhandelaars worden ook aangeduid met Jood; Jood van Raok
     [oudijzer handel in Tilburg]. 
     Jood Maos; winkelier in Goirle 
     Jantje de Jood; Jan van Lisdonk. Neringdoende aan de Tilburgseweg.
     chinees voor raar - onbekend - 
     farizeeër voor huigelaar, 
     vremde pàtriarg.
     Turk voor vreemd
V:     Dè schôorvenster dètie geschildert heej, ziet 'r heel kristeluk èùt. Hij
     maag de rest òk doen.

krommen  èèrm
uitdrukking/gezegde
O:     Meej d'n krommen èèrm = na de slacht met een mand een deel van het
     varken, lieft de kermenaoj, naar de  pastoor brengen. Van 
     Pastoor van Riel werd vertelt dat hij aan het gekrijs van het varken wat
     gekeeld werd kon horen waar er geslacht werd. Promp stuurde 
     hij de pastoorsmeid daar naar toe om te informeren of het varken een
     christelijke dood was gestorven. Zoniet! meej de kerbenaoj kunde 
     veul goed maoke! 
     heeft later een ruimere betekenis gekregen. als men op bezoek ging met
     cadeautjes, ging men meej de kromme erm.
V:     Tegeswoorig staon ze niemer meej den kromme èèrm bij de pestoor vur
     de dêûr.

kromstraotje
straten en wegen van goirle
O:     kromstraotje: zandpad van Hoogeind naar Venweg. De Venweg volgde
     ongeveer de loop van de huidige Venneweg

krôontjespen
kroontjespen
O:     ik heb leere schrèève bij frater Grasianus.  Meej un krôontjespen diege
     moest soppe in un glaoze inktpòtje meej un schèùfdekseltje in de 
     schoolbaank. We noemde'm "de Gras" Op woensdagmiddag en
     zaterdagmiddag fietste de frater met liefhebbers door de omgeving van 
     Goirle, en het liefst op Gorp en Roovert. 
     Ons moeder ging vur mun bruur naor d'n ouderaovend bij de Gras" die'en
     eerste was nie veul, mar d'n deze is himmel niks!" Pedagogiek 
     van de kouwe grond!!!!!!
V:     As ge nie kont zinge bij de Gras, dan laagde d'r èùt. Mèn moes ie dus nie!
     meej un krôontjespen konde zò fèèn in de plaanke vloer steeke. Mar dè
     mocht de frater nie zien. Dan kreegde op oe verrèkkenis!

krot
huis in zeer slechte bouwkundige staat.
O:     Krot is verwant aan het woord kot.Is ook verwant aan; cotage <frans>
     Er is ook een relatie met krat
     kot <vlaams> kamer.
V:     De hèùze op 't Hôogend waare krotte. op't list hinge d'r plaote op/:
     onbewoonbaar verklaarde woning.

kruusiefiks
kruisbeeld
O:     crucifix, znw. <mid.ned> : kruisbeeld
     cruceteken, znw. <mid.ned.> : kruisteken, het teken van het kruis welk
     men maakt bij aanvang en einde van gebed.
     crucerwech; znw. <mid.ned.> kruisweg
     crucifixus <latijn> : gekruisigde.  => crucifigere: aan het kruis slaan >> 
     crux;: kruis - figere: hechten, steken,
V:     In ieder pront katteliek hèùshouwe hangt wel erges unne cruusiefieks, en
     stao't er un Mariabildje.

kuijere  kèùre
wandelen
O:     hij kèùrt un entje aon. >    hij loopt een eindje op
     coyeren  zw. ww.<mid.ned.> op zijn gemak wandelen
V:     Iedere aovond kuijer ik op Brees aon, en dan doe'k Baankven efkes aon!

kultenboer
het is niets
O:     dè's van kultenboer
     kulten: kleren; oude kleren
     kultenboer > toddenboer  > minderwaardig
     culcita <latijn>: matras,kussen
     cule, cuul,  znw. <mid.ned.> achterste, aars
     culcte, culte <mid.ned.>: matras, sprei, kussen
V:     Hèdde gij dè gemaokt? Dè's van Kultenboer. Dè ha'k veul beeter gekunt.

kumkes -  kaast   //  stölpe  -  kaast
uitdrukking/gezegde
O:     kumkes op de kaast: meisje die bortjes krijgt
     stölpe op de kaast: vrouw met grote borsten
V:     Ons Anneke krèègt al kumkes o pde kaast!
     Ons Leentje daor kèkte nie neffe, Die heej flinke stölpe op de kaast

kuus
varken
O:     kuus > kuuske
     vèèrkeskot: stal
V:     Aáchter ut hèùs stond ut kot vur de kuus. Ieder jaor wèèr ut geslacht en
     wèèr d'r un noew vèèreke opgezet.
     op de MULO van Körvel han we unne leeraar die we de "Kuus"noemde.
     As ge hum aonkeekt wieste waorom.

kuuskesval
broek
O:     kuuskesval; samengesteld woord.
     turks leren broek waar de gulp was vervangen door een geheel
     opengaande vurbroek 
     Simon de Brouwer had meej d'n boerenovertrek van Sjaak Vermeulen un
     turkslere kuuskesval aon.
     cuus, cusch, cuysch, bnw. ,mid.ned.>: fatsoen,, kuisheid, 
     val, valle, fal znw. <mid.ned.>: afsluiting, deur
V:     Simon, van Jan de Kas, proat van un kuuskesval. Ze wèère ôk wel
     snelpisser genoemd. Un kuuskesval is un broek meej un 
     èùtschèùftaofel.

kwaansele
morsen
O:     kwaanselaer: iemand die kwaanselt 
     verkwaanselt.> door slecht beheer, lenen, iets kwijt raken
     quantselen < vroeg.nnl.>: mangeren > ruilen    kiliaan
     quantelen <mid.ned.>: knoeien
V:     As ge  meej oe'e borrel kwaanselt zulde nie veul overhouwe, en des sunt.
     
     Hij zit naa in un hèùs van de gemènte, Hil z'n steej heetie verkwaanseld!

kwaanshèùs
toevallig     terloops
O:     ik kwaam kwaansshèùs langs gekuijerd 
     quans, quansijs, quamsijs, quansuus, quansuys  bijwoord. <mid. ned. >1]
     voor de leus, in schijn, kwansuis, quasi, zogenaamd, om de 
     schijn te redden,
     quansuys. <mid.ned .> |kilianus| 
V:     Ik kwaam kwaanshèùs langs, en ik docht; ik gao'us aon, dè's lang
     geleeje.
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kwaant   kwánt
mooi
O:     kwaant    kwánt > ?
V:     Kè daor, des un kwaant wèfke, daor zit alles op en aon!

kwakkele
sukkelen
O:     't is kwakkele meej 't weer!
     kwakkelen, quackelen ,mid.ned.>: onomatopoëtisch gevormd. De
     verschillende betekenissen geven allen een zwak zijn aan.
V:     Wij kwakkele meej't weer, en hij meej z'n gezondheij.

kwakkelèèchtig
twijfelachting
O:     zie kwakkele
V:     Nao z'n taachetigste verjaordag is'ie wè kwakkelèèchtig geworre.

kwalster
lijsterbes
O:     kwalster; kwelster, kooster. >> Grote lijster
     de bessen van een lijsterbes worden graag gegeten door een kwalster
     (grote lijster) 
     listerbes: sorbus aucuparia. <latijn>
     qualster kwaalster znw. m. <mid.ned.>:lijsterbes
     qualsterbesien: de bes van de lijsterbes
V:     Onze tjan zit aaltij in d'n kwalser, en hij schèt'um himmel onder.

kwaoj,   kaoj
slecht
O:     un kwaoj wèèf 
     unne kaoje tuk
V:     Hij heej aorige streeke vèèl. D'r zit unne kaoje tuk in.  

kwaoluk
kwalijk
O:     qualijc, qualic  <mid.ned.> krenkend, honend, ongepast,
V:     wesse daor vertelle is un kwaolukke zaok. daor heej iederêen schaoj
     aon.

kwats, kwatsen
onzin vertellen
O:     kwats: onzin
     quatsch <hoogduits>:
V:     Dès kwats diege daor verkôopt. As ge niks beeter wit te vertelle kunde
     beeter oewe mond houwe.

kwattastroojsel
uitdrukking/gezegde
O:     kwatta is een oud merk van chocolade. 
     Jan van Besouw werd Jan Kwatta genoemd. In de fabriek werd per uur
     betaald . Wat men per uur verdiende kwam overeen met wat 
     een kwatta koste.
V:     Boere vetmik meej goej boter en dan kwattastroojsel d'r op, is gelekend
     dè't 'r un engeltje over oe tong pist.

kwee
manwijf
V:     Die'e kèdeejer lèkt wel un kwee!

kwèèk
vogel  kraai
O:     kwèèk: grote mond  kwèèkert: iemand met een grote mond.
V:     Houwt toch oe gemak, en zet nie zò'n kwèèk op.

kweezel
uitdrukking/gezegde
O:     un kweezel is un vròuw die wijwaoter pist
V:     Wè vuraon un de kerk zit daor motte vur oppaase. Meej die kweezels
     vurop!
     Un kweezel, unne'n eezel, en unne nootenbôom motte slaog hebbe!

kwekske
klein beetje
O:     kwekske > kwelleke
V:     Vat dè kwekske òk nog mar dan is de fles leeg.

kwèkske
beetje
O:     kwekske <>kwèlleke < kwakje
V:     Dè kwèkske hoefde nie in de pan te  laote, dan frèt alles mar op.

kwelleke
kleine hoeveelheid
O:     kwelleke <>kwèkske
     d'r zit nog un kwelleke thee in d'n pot
     quellen, ww. zw. <mid.ned.>: wellen even laten koken
V:     In't rôomsnèùtje zit nog un kwelleke rôome, genôog vur un tas thee.

kwiedam
omschrijving voor bepaald persoon    raar persoon
O:     quidam -latijn-   een zeker iemand, ook wel quibus 
     quibus kwiedam: unne raare
     quidam < frans> : individu, zo maar iemand.
     quel <mid.ned.> kwel 
V:     Jan van Tinusoom de's unne kwiedam. Daor krèède gin hôogte van.

kwiezjèèr
kookkachel
O:     Een kachel om te koken, met ruimte voor het warm houden van eten.
     cuisinière; znw. <frans>: (keuken)fornuis
V:     Net as un goej plattebèùs koome òk de kwiezjeèrs èùt Bels.
     Bij't frêet volk stond unne kwiezjèèr in de keuke.

kwikke
gewicht  schatten
O:     kwikken <zuid ned.> met de hand gewicht schatten.
     quicken,quecken. ww.zw. <mid.ned.>: schudden; slingeren; 20 op en
     neer doen gaan
V:     In kwikke zèè'k nie goed, kwikte gij mar'is.

kwikstart
vogeltje
O:     kwikstart > ?

kwispedoor     kwispeldoor
kwispedoor   spuwpotje
O:     kunde gij munne kwispedoor nie'us èùtspoele        mogelijk portugees?
     Achter in de kerk stond een kwispeldoor waar de pruimende
     kerkbezoeker zijn pruim kwijt kon.
     kwispeldoor > cuspidor <portugees>        conspuere <latijn> ; spuwen.  
V:     Wè zèède toch un vullik meej dè smèrig ding van unne kwispedoor.
     De pestoorsmèèd maag ut hebbe, as ze dieje kwispeldoor aachter in de
     kerk maag schôonmaoke!

kwivieve
Uitdrukking/gezegde
O:     op oewe kwievieve zèèn: allert zijn, op zijn hoede zijn
     qui-vive <qui-vi've<frans>: wie daar.
V:     As bruur binne is zèèk op munne kwievieve, die wil aaltijj wè èùtfrèète.
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laach, waoter
uitdrukking/gezegde
O:     oewe laach beeter kunne houwe as oe waoter: als men iets lichtvaardig
     had ingeschat.
V:     Toen'ie van Meneer Dokter kwaam, kon ie zunne laach beeter houwe as
     ze waoter.

laaj,  laajke
lei
O:     op school werd in vroeger jaren geschreven op een lei met een griffel.
     Deze schrijfzaken werden opgeborgen in een schooldoos. Toen 
     er nog geen schoolbanken waren werd de schooldoos  op de knieën
     gelegt met daarop de lei, om te schrijven.
     een daklei: schelling > schele, schellinge znw. <mid.ned.> schubben, huis
     schilpad, 
     leye, lei, lai, leide, znw. <mid.ned.> : 1] een leisteen voor daken. 2]
     schrijflei
V:     M'n laajke kletterde tegen de kaaje, en 't viel in duuzend stukken.
     As ge meej oewe naogel over de laaj kraste ging dè dur merg en bêen.

laamp  -  aonsteeke
Uitdrukking/gezegde
O:     stikt de laamp aon: een uitdrukking om je verwondering te uiten over iets.
     Toen in 1914 Goirle werd aangesloten op het elektriciteitsnet van Tilburg
     was het een noviteit dat men met een knop langs de deur het 
     licht kon ontsteken. Uit deze tijd stamt het gezegde
V:     Stikt de laamp aon, dè'k jouw hier mot trèffe. Dè was 't list wè'k verwocht
     hà!

laamp  -  schêef
Uitdrukking/gezegde
O:     de laamp hangt schêef: het geld is op.
     Er was geen geld voor olie om de lamp te laten branden. Dan werd de
     brander met reservoir scheef gezet zodat de lont het laatste restje 
     nog opzuigen
V:     Bij mèèn môtte nie zèèn vur 'n bijdraoge. Bij ons hangt de laamp scheef

laank
lang
O:     laank geleeje: lang geleden
     lanc bnw. <mid.ned.>: lang, van ruimte en tijd.
V:     Dè's laank geleej dè'k bijj de Keej in't cefeej zèè gewist. Ik kan me de
     tèèd niemer heuge

laazerij
lazerij
O:     op z'n laazerij krèège: op zijn donder krijgen
     lasarie, laserie <mid.ned.> melaatsheid, leprozenhuis. Komt van lassarus:
     melaats
V:     Ik had schôoltje gemat, nauw dè hèk geweete. Ik hep op m'n lazerij
     gekreege! Daor lusse de honde gin brôod van.

ladder ophaole
nylonkousen waar een draad gesprongen was
O:     ladder ophaole: een gebroken draad in nylonkous ophalen
V:     As ons moeder unne ladder hà in d're kous brocht ik die wel's naor un
     vrouw in de Hôogstraot. Die kon ladders ophaole.

lammere
betalen
O:     lammere: met enige tegenzin iets moeten betalen.
     lammere: <vlaams> zeuren.
V:     Kastelein tegen klant; Piet ik hep hier naa vèèf kaorte ligge. Naa zulde irst
     motte lammere, vur degge nog wè krèègt.

lammetere
klaagzang
O:     lamenteren <mid.ned.> bejammeren
     lamenter <frans> beklagen
     lameie, znw.v. <vlaams>: babbelen
     lamére *kiliaan* 
     lamére < la mère <frans>.
V:     Hêûrt'um toch is lammetere, 't is net of dètie gekèèld wordt!
     Ge lammeteert mar, ik hè gin meejlij.

lampbel lambel    lamp
uitdrukking/gezegde
O:     de laamp hangt schêef  >>>. geldgebrek
     hij heej gin ôlie mir in de laamp >  zijn krachten zijn op,  de laamp gao èùt!
     lampballon > ballon van gaslamp 
     In Gôol han we un lèèmkesfebriek , de FLORA van de femilie Kloks, ze
     han un èège voetbalklup, waorèùt GSBW is ontstaon. 
     Kolks zat eerst op de Tilburgseweg waar momenteel de fietsenwinkel zit.
     Pand was van; van Loon. Later zijn ze naar de Molenstraat 
     gegaan.
     lambel, lamble, <mid.ned.> >> lemmel, lemmer, lemmet, znw. <mid.ned.>
     1] plaat of blad van metaal. 2] kling
V:     Ze han daor unne lêege zolder. De lampbel hing zòwè op taofel.

lampet  lampetkan
handwaskom
O:     lampet > oliekan met lange tuit  -  
     lampet, znw. <mid.ned.> handwaskom, lampetkom,
     schenkkan'lampetkan.
     waterkan met gelijkenis aan oliekan- 
     lampet < mid.ned.> waterkan van lamp(e) met een franse uitgang
     vliezotrap: opklapbare trap naar verdieping. in de jaren 50 werd die
     veelvuldig in nieuwbouwhuizen gemonteerd 
V:     As oome Jo Hendriks bleef slaope gebrèùkte'ie de lampetkan as "pispot"
     Van de zolder via unne vliezotrap naor beneeje is un hil 
     begèèkenis, daorom zèkte'nie die kan vol. En s'mèèrges goot'ie um leeg
     dur 't dakraom.

langbender
spin
O:     langbender - hoojwaoge= spin met lange poten.
V:     Soomersaoves motte de dêûr dicht houwe vur mugge en langbenders.

lange lijs
persoonsomschrijving
O:     lange lijs: omschrijving voor een lang mager meisje. Hier zit ook iets in
     van sloom
V:     Ge snapt nie dèsse nie omvalt as ze lôopt die lange lijs.

langnat
prikkellimonade
O:     langnat: etymologie niet bekend
V:     Ik drink as'k môt wèèrke enkel langnat.

langoore
konijnen  -  lastige kinderen   ~hans van hassel~
O:     langoor: konijn
     langoore: lastige kinderen. Ze zijn zo vaak aan de oren getrokken dat ze
     lange oren hebben
V:     Ik hep thèùs òk un paor van die Langoore. We hebbe d'r gin flikker over
     te zegge.

lantèèreaonsteeker
lantarenaansteker
O:     De eerste openbare straatverlichting was gasverlichting. Deze lantarens
     moesten handmatig worden ontstoken en gedoofd
     het doven gebeurde met een lange stok waarmee de afsluiter werd
     omgehaald.
V:     De lantèèreaonsteeker hà un trèèpke bij'm wè spits toeliep. Daormee
     klom'ie naur boove as 't kouske kepot was.

lantefante.
niets doen
O:     lantefanten, > lanterfanten. onz. zw. ww. : zijn tijd verbeuzelen
     landtrefanten <mid.ned.> leeglopen    *kiliaan*
V:     Meej dè pèrseneel zèède gij goed gestèld. Dè lôopt d'n hillen dag te
     lantefante.

laoj
la
O:     laaj: schijf in een kast. Bak van een weefgetouw waar de schietspoel door
     loopt.
     laede, laey, la <mid.ned.>: een houten voorwerp waarin iets opgeborgen
     wordt.
V:     Klàbots, klabats, de spoel schoot raozend snel dur de laoj van 't getoouw.
     De laoj van de kaast klemt, d'r mot wè kèrsvet op.

lap
uitgang bij dronkellap zuiplap enz.
O:     dronkelap
     zuiplap
     lapswans
     lape <frans> voor niets geschikt. nutteloos
     De toevoeging lap heeft een duidelijke negatieve betekenis. Behalve bij
     hartelap.

laplaazeres
dronken
O:     laplaazeres: van de wereld drinken, stom dronken
V:     hij zoop z'n èège 't laplaazeres

lappe  d'r op
Uitdrukking/gezegde
O:     D'r zitte nog al wè lappe op: een alleenstaande vrouw met kinderen.
V:     Hij trouwt mèèrge meej de woow van Jan van Drikôom.  Hij wit toch wèl
     waor dèttie aon begint? D'r zitte nog al wè lappe op.

lappe,     gaore
uitdrukking/gezegde
O:     lappe en gaore tekort koome.  je moet je best doen om iets te bereiken
     bron : Mario de Kort
V:     Toen ik meej m'n rapport thèùs kwaam, ut leek wel unne voetbaltooto,
     Zeej onze vadder: As gij zò dêûr gaot zulde veul lappe en gaore 
     tekort koome, menneke.

lappe.   bijjlappe
betalen  bijbetalen 
O:     lappe:  <bargoens> betalen met papiergeld, meestal gezamenlijk geld
     uitleggen.
     iemand erbij lappe: iemand beschuldigen. 
     lapte: doen.
V:     Ik zal die schaoj lappe, mar gij gaot òk nie himmel vrij èùt.
     As ik mot bijlappe mot'ut zegge!
     Dè lapte men vur ginne twidde keer. Ik zèè op munne kwivieve.
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lappeet.
vervangende peettante
O:     lappeet: niet de echte
     lappeet= peettante die het peetschap om welke reden dan ook overneemt
     van peet of meter.
V:     Elly is de lappeet van Drikske Bakkers, omdè de peettaante die'tum
     onder de follie heej gehouwe  is geëemigreert naor Canada!
     'T is zwart meej de peetoom en peettante. Nauw speult ons taante Miet
     as lappeet.

lapswans
nietsnit
O:     lapswans: niksnut
     iemand die niets presteert, er de kantjes afloopt is een lapswams
     lapsjwants <jiddisch> nietsnut
     lapswans>>> läpp(i)sch; <duits> onbeholpen, krachteloos
     schwanz <duits.> manlijk geslachtsdeel, eigenlijk staart.
V:     Niks kunde, dè kunde, vèùle lapswans.

latse
oren
O:     iemand met grote oren die had grôote latse. 
     In Goirle  woonde op  Vennerode een man die Jan Lats werd genoemd.
     Zijn eigenlijke naam was ons niet bekend. Meej zulke latse 
     zedde zò in Telbörg, as't waajt!
V:     Mar menneke, wè hedde gij latse! gij zult wel goed lèùstere!

lauwloene
geen resultaat, niks gedaan
O:     lou lonoe <hebreeuws> >>> niet aan ons
V:     De fonsbaos stond vur de zòveulse keer weer aon de dêûr bij dieje
     lapswans. Hij ving wir bot. 't was louwloene.

lebbere,     lèbere
drinken,        ruim zittend.
O:     lebberern: met kleine teugjes hoorbaar drinken. Dit noemen wij in Goirle
     leppe.
     lebbere: lubbere > kleding die te ruim zit.
     lebbere: sabbelend zoenen.
V:     Die truij die lebberte, en munnen jas die lubbert.

lèèf   -  ziel
uitdrukking/gezegde
O:     Ge gift aon oe lèèf meer toe as degge aon oe ziel verdient. uitspraak van
     een kritische kerkbezoeker die het niet zo nauw neemt.
V:     Ut rèègent dè't giet. Ik dèènk dè'k deeze week nie naor de kerk gao. Meej
     zòn weer gifde aon oe lèèf meer toe, as degge aon oe ziel 
     verdient.

leej,   onder de leej
leden
O:     onder de leej onder de leden.
     leden van: leeje van
     voor "schaotse"hoort men ook "schetse"
V:     Ze heej un vremde ziekte onder de leej, mar dè heej ze behemd
     gehouwe.
     De leeje van de èèsklup môoge vur niks op Baankven schaotse.

leekend nat
dor en door nat
O:     leekend >> doorlekken
V:     Hij was leekende nat toen íe dur die buij hèùs opaon kwaam.

leekende
omschrijving voor nat
O:     leekende nat: drijfnat
     leekende: afgeleid van leken. leken <mid.ned..: een vocht verliezen,
     lekken vocht (druppels) laten vallen
V:     Ik waar leekende nat toen ik thèùskwaam. 'T waoter stond in m'n schoen.

lèèkepadje
straten en wegen van goirle
O:     lèèkepadje: 2e deel Venneweg ter hoogte van Mariakapel. vroeger liep
     hier de Venneweg door waar hij op gegeven moment de Oude 
     Baan kruiste op het Galgeveld. Hier werden de terechtgestelden tentoon
     gesteld voor meerdere lering. Mogelijk dat de naam lèèkepadje 
     hiermee van doen had.

lèèkhèùske
lijkhuisje
O:     In Goirle onder de Calvarieberg. bereikbaar vanuit Thomans van
     Diessenstraat.
     koele ruimte, werd in de zomer gebruikt voor overledenen die boven
     aarde staan.
     In Goirle is het lèèkhèùske voor het laatst gebruikt in de zomer van
     1960-1961
V:     Hij stao nog boven èèrt in't lèèkhèùske.
     Meej de lèèkbaor èùt ut lèèkhèùske hè'k wè rond gelêûrd. Naa staotie bij
     ut Heem. Hij was vurbestemd vur de stort! Ik hem vur de poort 
     van de hel weggesleept.

lèèmbak
leembak
O:     een bak waar bij de schutterij de blazoenen op werden gehangen. Werd
     er niet geschoten dan werden de leembakken vlak gelegd met 
     een  natte jute zak erop.
     bak van 80x80cm, diepte = 10cm. Deze bak was geheel gevuld met leem
     of klei.
V:     De knèècht van de Guld moes de lèèmbakke bijhouwe. dè wil zegge;
     dettie de juutezakke moes nathouwe, en de bakke plat legge!

lèèmpinne
lijmpinnen
O:     lèèmpinne, lèèmpenne:lijmpennen. 
     wildzang werd gevangen met een lokvogel, bv. een broekvink. De lokvink
     had een broek aan van zeemleer gemaakt. De broekvink 
     werd via de broek vast aan de grond gezet. rondom de vink werden
     lèèmpeene geplaatst. De Lokvink lokte andere vinken naar de 
     plaats des onheils. Met gespreide vleugels lande de vogel en bleef met
     de vleugels aan de lèèmpenne hangen.
     lèèmpenne werden gemaakt van bunt. Lijnolie werd warm gemaakt en de
     pinnen werden in de lijnolie gedrenkt. Voor lijmolie werd ook 
     standolie gebruikt. De lijnolie en standolie werd bij de schilder gehaald
     Lijnolie was de basis van verf.
     In Goirle werden ook hevels gebruikt.
     hevel: dunne ijzeren pin met in het midden een gaatje uit de kam van een
     getouw. [schering]
     wildzang vangen was verboden. net als smokkelen en stropen. Mogelijk
     hierdoor werd het veelvuldig gedaan.
V:     Jan Rôoze had de lèèmpinne bij ons aachter in de pad staon vur as d'r un
     vink in de buurt was.

lèèp
gek
O:     De noewe mister ziet'r lèèp èùt .            
     lèèpert.lèèpooge     
     lêepooge = troebel uit de ogen kijken
     leep, bnw. <mid.ned> 1] schuin, 2] slecht van gehalte, 3] gevat, sluw,
     bijdehand, 4]  leep van de ogen, druipoogig
V:     Wè heetie lèèpooge Miet? t'is maaj, hoojkors!

leepeldiefke
plant herderstasje
O:     de vrucht heeft de vorm van een lepeltje
V:     As kèènd liete we grôote meense un leepeltje èùt dieje plaant trekke. As
     ze dè din werre ze als lepeldief èùtgemaokt.

lêepooge
hangende oogleden.
O:     lêepôoge: lijp uit de ogen kijken 
     lijpogen, lijpoget, lijpooch lijpogich: <mid.ned.>: lijpogen
V:     dieje lêepôog snapt echt niks, daor komt bij dèttie nog te luij is dètie èùt
     z'n ôoge kèkt.

leer
ladder
O:     vèrkesleer. D'n thèùsslagter was aon 't èùtbeene. Ut vèèreke hing aon de
     vèèrkesleer
     dakleer.: ladder om over een dak te klimmen  pannenladder.
     trapleer: korte ladder naar schoor of zolder. Voor het aandoen moest hij
     erbij klimmen. Ook voor ver vangen van een kousje werd bij de 
     lamp geklommen. De lantèères wèère aongestooke dur Harrie van den
     Hout. Die werkte bij de gemente aon ut gasfebriek. 
     ladere,lader, ledder, leider, leder, znw. <mid.ned.> ladder, leer
V:     Onze vadder linde vruuger de leer bij Drik-ôom, Op de stôotker ging ie er
     dan meej op huis aon. un leer bestao èùt 2 boome meej sporte 
     d'r tusse.
     De gasaonsteeker hà un appart leerke om teege de lantèèrepaol te zette.
     Dè lirke liep taps aon, en hing 'ie boove aon unne haok.

leesplenkske
leesplank
O:     vroegere methode om te leren lezen en schrijven: ontwikkeld door de
     Fraters van Tilburg.
V:     Wij hadde thèùs nog un versleete leesplènkske, mar ik weet nie waor dè
     gebleeve is! Ge had daor losse letters bij die ge op de woorden 
     kont legge. 

lèèter
leiband
O:     lèèter
     Bakse >> Mietje Baxks >> de Linde.
     aon de lèèter houwe: aan de praat houden
V:     Ik zèè zò laot omdesse me bij Bakse aon de lèèter hielde.

leeverhèùske
pand waar de thuisgeweven stukken moesten worden geleverd.
O:     edere week moesten de thuiswevers hun geweven stukken leveren bij
     hun opdrachtgever. Naar de meters die zij gemaakt hadden 
     werden zij betaald
     het leverhuis van v.Puijbroek staat naast de oude schoorsteen aan de
     watermolenstraat.
V:     unne thèùswèèver hà unne grôote kreugel om z'n stukke naor ut
     leeverhèùs te rijje. As ie dan gebêûrd hà ging'ie tèènemekaar naor de 
     kroeg om d'r èène te vatte.

lèk m'n visje -   lik me visje
uitdrukking/gezegde
O:     omschrijving van persoon die niet hoog staat aangeschreven
     omschrijving om aan te geven dat het slecht is, niet goed is, 
V:     Dieje kammeraod van onze Frie is d'r eene van lèk m'n visje. 
     Dè schilderwèèrk is van lik mevisje. Zò hà'k ut òk gekunt.

lellebel
allemans vriendinnetje
O:     lellebel: meisje wat niet monogaam is.
     lellen ww. zw. <mid.ned.> 1]zuigen, zabbelen. 2[ babbelen
     ~kiliaan~
V:     Die lellebel heej hil 't elftal al versleete, zèède gij naa aon de burt.
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lèmkesfebriek
lampenfabriek.
O:     In het begin van de 20e eeuw waren er zeer veel "lèmkesfebrieke" Deze
     zijn allemaal verdwenen en opgegaan in grote bedrijven.
     In de oorlog werden bij de FLORA lampen gemaakt voor een Duitse
     fabriek in Berlijn. 
V:     De femilie Kloks han vur in de Meulestraot un lemkesfebriek. "t hiete "de
     FLORA". Vur d'n ôorlog werkte daor un hil strêûp volk. in d'n 
     ôorlog hoefde nie naor Dèùtslaand as ge bij de  FLORA in 't febriek
     werkte. Ge Snapt dè't toern druk was bij Klokse.

lenge
langer worden
O:     lenge: de dagen lenge
     lengen, lingen zw. ww. <mid.ned..: langer maken, langer woden,
     verlengen
V:     As de daoge beginne te lenge worre de rèùkskes korter!

lengte
uitdrukking/gezegde
O:     hij krèègt de lengte nie! = iemand kort houden, in de gaten houden wat hij
     doet.
V:     As'ie de lengte kreeg, zôotie wel wè prebere! zeej Marieke over durre
     vrijer.

lèntwörm
lintworm
O:     wie heeter teegeswôorig nog unne lèntwörm 
V:     Hij frèt de godsgaanseleken dag, 't lekt wel dètie unne lèntwörm heej!
     "Mar dat mot dieje lèntwörm wel hil gèère krentebolle lusse" zeej 
     onze Fraans.

lepel
uitdrukking/gezegde
O:     hij heej zunne lepel weg geleej. Piet de Hoef   > is overleden
     Hij zei ook; Hij heej zunne verket weggegoojd.
     lepel, leppel, znw. <mid.ned.> lepel  >>  lecken: met een lepel eten.
     lepel: inhoudsmaat voor graan.
V:     'T is afgelôope meej hullie'en Drik. Hij heej zunne lepel weg geleej.

leppe
drinken
O:     die twee zitte thee te leppe 
     leppen. < mid.ned.> = met dikke lippen spreken - stamelen
     leper. <mid.ned.> : lip
V:     Ik mot veul drinke van meneer d'n dokter, dus ik lep d'n hillen dag thee!

lèsje
Lijstje schilderijenlijstje
O:     schilderijjelèsje.
     lijste, lîste, <mid.ned.>: vooruitspringende rand van gebouw of
     meubelstuk, lijst
V:     As kèènd was ik dôodsbang vur dè ôog in 'n lèsje. Meej koejlètters stond
     erop; God ziet mij, hier vloekt men niet.

lèste bêen
uitdrukking/gezegde
O:     op oe lèste bêen lôope:  in verwachting zijn en uitgeteld
     lèste > liste /; laatste
V:     Ons Mia lòpt op d'r lèste bêen van de zeuvende!

leste mis,   liste mis
uitdrukking/gezegde
O:     Gij komt zeker èùt de liste mis en wit van niks! Voor iemand die zich
     onnozel voordoet en van niks weet 
     Gij haolt de liste mis nog nie  > iemand die treuzelt
     De liste mis was om 12 uur gevolgd door het lof om 15.00uur. Op zondag
     waren er veel missen. de eerste was op plaatsen al om 
     6.00/7.00uur. De zondagplicht hielt in dat een mis bijwonen verplicht was.
     Over de ware intenties werd niet gesproken.
     men moest ook nuchter zijn om de communie te ontvangen. 
V:     Ge had de vruugmis, en de liste mis. In de liste mis zeej de pestoor; "ik
     preek vandaog nie want ik heb oe iets te zegge!"
     De liste mis was bij ons de hoogmis meej ut koor van André Burgers. As
     ge ons moeder nao de mis vroegt waor de pestoor over had 
     geprikt, kon ze ut oe nie vertelle.

letters freete
uitdrukking/gezegde
O:     gij mot nog veul lettersfermeselliesoep freete. Werd gezegd als iemand
     een domme opmerking plaatste.
V:     gii mot nog veul letters frèète wilde gij ut hier tot börgemister schuppe!

leuge
uitdrukking/gezegde
O:     van een notoire leugenaar wordt gezegd; Die is van de irste leuge nie
     gebarste!
     Die kan liege as un bidprentje
     Die liegt, of dettie'ut zelf gelêûft.
     Die liegt of dèt gedrukt stao.
     Ik hep hil m'n lèève mar drie keer gelooge,  en naa vur de vierde keer!
     ~Hans van Hassel~
V:     Die liegt dettie zwart zie! Hij is van de eerst leuge òk nie gebarste!

lèùplogte
donkere zware luchten
O:     lèùplogte: donkere zware wolken die je verrassen met het donker worden
     of regenval.
     lupen, luipen, luepen, zw. ww. <mid.ned.>: gluipen, loeren, verraderlijk
     overvallen
     bron. Tiest Santegoeds
V:     Ik blèèf binne t'aovent. Die lèùplogte vertrouw ik niks.

lèùrke,  lèùreke
manier vandrinken
O:     lèùreke: met kleine hoeveelheden langdurig drinken, hoorbaar 
     lèùrke; lurken > onomatopee
V:     Dès al de zisde fles bier die'tie leeg lèùrekt. Hij zèùpt z'n èège harstikke
     klem.

lèùrve
lurven
O:     bijj oe lèùrve vatte; iemand in de kraag grijpen
     lurven bestaan niet dus als men zegt iemand bij zun lurve te pakken is hij
     helemaal niets van plan. Het werd dikwijls als waarschuwing 
     tegen kinderen gezegd. 
     Net zo als met Sint Juttemis >>> nooit, want Sint Juttemis komt niet op de
     heiligekalender voor.
V:     As gum dè nog êene keer flikt, vat ik oe bij oe lèùrve. 
     ik zal oe kielhaole en blokstarte!

lèùzenbol  
scheldnaam
O:     lèùzenbol > gannever
     lèùzenbol: scheldnaam met een positieve naklank. Heeft ook een
     ondeugende klank
     gannever:
V:     Dieje lèùzenbol houwt men sewèèle gereegeld vur de gek!

lewèèt lawèèt
lawaai
O:     laweit na 16e eeuw komt dit woord voor in de betekenis van lawaai.
     Mogelijk via een plaatselijk dialekt. Vlaams? 
     laweit , mid.ned.> >> laeuheit, lauheit laeuwheit = lauwheid heeft geen
     etymologische binding met laweit in de bestekenis van lawaai
     lewèèt maoke: lawaai maken
     Mokt toch nie zo'n lewèèt: maak je niet zo druk.
     laweit, laweyt , <mid.ned.> l1] awaai, 2] muziekvoorstelling.
     *kiliaan* : lauweyt. 
     oorsprong: lewaje <jiddisch> : begrafenis In de 18e eeuw ging een
     Jiddische uitvaart met veel lawaai gepaard. Wij spreken ook nog 
     over een jodenlof: bijeenkomst waar alles door elkaar praat.
V:     As ge in ut vervolg is meej minder lewèèt naor boove komt, dan is nie hil
     ut hèùshouwe wakker!

lichtbak
lichtbak
O:     een bak met licht erin om wild te lokken. Konijnen komen in de lichtstaal
     zitten.
     Bij het stropen werd gebruik gemaakt van de lichtbak. 
     later toen met aoto's werd gestroopt werd de lichtbak niet meer gebruikt. 
V:     Onzen opaa ging vruuger strêûpe meej de lichtbak. Dè was link want d'n
     boswachter had oe dan zo gevonde.

lieverleej
geleidelijk
O:     van lieverleej: geleidelijk, gaandeweg, kalm, stilletjes.
     van liever leede <mid.ned.>: met een lieve aangename, zachte gang.
V:     van lieverleej zèè'k aont behibbere, mar ik heb d'r meej geleeje.

liflafje
snel gerecht
O:     liflafje: iets om te eten wat snel wordt klaar gemaakt met aanwezige
     ingrediënten.
V:     Zij is un kaoj hèùsvrouw. Daor hangt ut eete van liflafjes aon mekaar.
     Ik hà gin tèèd. Toen hè'k mar gauw un liflafje gemaokt.

ligt
kuil, gat.
O:     ligt > licht > oplichten.
     ligt is afgeleid van oplichten. Zand oplichten, met als resultaat dat er een
     gat ontstaat
     lichte, lucht, licht. bijw. <mid.ned.> 1] hefboom. 2] riem, treklijn
     zaandligt: zandafgraving
     un ligt in de weg: een laag stuk in de weg waar bij regen een plas
     ontstaat. Een zonk
V:     Aon de Ouw Baon laag in zaandligt. toen ze de kepel bouwde is dè gat
     gediltelek dicht gegoojd.
     bij ons vur de deur leej un ligt in de weg, bij un bietje reegen staon d'r
     tènnemekaar plaase.

limmeneren
profiteren  -   uitgaan
O:     die wit wè limmeeneren is. Hij rijdt geregeld d'n bonte boer
     {limite <frans> grens, beperking. limmeneren . > de grens overschrijden.
     Grens overschrijdend gedrag?}
V:     'T is un grôot schandaol, limmenere en verbrasse, de'st eenige wètie kan.

lingspôot
linkshandig persoon
O:     lingspôot, linkspôot. 
     Gras: frater Grasianus
V:     Ik was vruuger op school unne lingspôot, nauw dè hè'k geweete: De Gras
     sloeg 'r dè èùt, mar 't is 'm nie gelukt!
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linieaol
liniaal
O:     linieaol
V:     'T Spaons rietje hà afgedaon mar toen sloege ze vort meej unne lieniaol.
     Dè di net zô zeer

list
leest
O:     schoenmakersgereedschap. hierop kon men een schoen zetten om de
     zolen onder de schoenen te slaan met spijkertjes of peggen
     peggen: houten pennetjes
     leest, leist, znw. <mid.ned.> model, vorm, 
V:     Onze vadder maokte vruuger de schoen zelf, daor hattie unne list vur.
     Mistentèds dittie dè nao de liste mis.

litse meej uure
kinderspel
O:     kinderspel; in een kring tikkertje spelen. Hiebij moest worden geteld.
     bron Toos v. Gils
     litsen: <antwerpen> in de litsen zitten: geen uitweg meer zien of vinden.
     litse, lijtse, litche, liche znw. vr. <mid.ned.> verschansing, barrikade, het
     strijdperk zelf.

lobbes
goedzak
O:     lobbes >> lubbes
     lobbes; wordt ook gebruikt als omschrijving van een mens. van oorsprong
     omschrijving van dier. 
     lobbe, lobbeken lobbes, <mid.ned.> : ruigharige hond.
     lobbe , lubbe, znw. .mid.ned.> : dikke massa; dikke hanglip
V:     Sommige woor verveelend as ze gezoope hebbe, mar onze Fraans is
     dan unnen lobbes.

locht
licht ,  wolken
O:     de lochten zen triest gedicht van C. Robben 
     locht>  licht in gewicht
     lochten <mid.ned.> luchten.
V:     Des unne lochte zak èèrpel.
     'T zèn zwaore lochten! daor komt òòrig weer van.

loeter
"kaoj" vrouw
O:     loeter; gebruiken wij om het karakter van een vrouw te omschrijven. Un
     loeter is un kreng.
     loeten loeter <mid.ned.> :  dommerik, lummel
V:     Vruuger was't un heel fesoenluk meens, mar sins desse durre vent kwèèt
     is, ist un loeter. En nog unne snauwbessem toe!

logte
lucht
O:     logte. zwaore logte
     locht, luchte, lochte, luft <mid.ned.>: lucht
V:     Zwaore logte hinge over 't laand, 't naojaor kreeg de ooverhaand.

lol
vlieg
O:     lol: dikke grote vlieg. etymologie onbekend.
V:     De lol zaat eindelek op de krusiefiks stl zodè'k'm kan meppe, Ik sloeg! de
     krusiefiks kèèlt naor beneeje en de lol was weg!

lollepot
stoof
O:     lollepot: voetstoof
     lollen, ww. <mid.ned.> 1] prevelen, 2] slapen, dommelen.
V:     Toen ik naor durre lollepot infèrmeerde keek ze men vrèmd aon. en
     vroeg; wè is dè?

lomp
uitdrukking/gezegde
O:     zò lomp as't achterend van un vèèreke!
     zò lomp as ut pèèrd van Christus, en dè was unnen eezel.
     'T is mar goed dè lomp zèèn nie zêer doe.
V:     Bèùte dettie èègewèès is, is'ie òk nog zò lomp as't achterend van un
     vèèreke', t is mar goed dè lomp zèèn nie zeer doe!

lôoper   strontkiest
uitdrukking/gezegde
O:     meej de lôoper ingehaold, en meej de strontkèèr èùtgereeje
     strontkèèr  - strontkiest
V:     Dè zèn aorige meense, Daor worde meej de lôoper ingehaold, en meej
     de strontkaer uitgereeje as ge nie oppaast.

lôopes
tevoet
O:     lôopes: te voet komen
V:     Ik zèè lôopes, d'n baand van m'n fiets geklapt.

lôoplèmke
looplampje
O:     lôoplèmke: een bronolielampje op brede voet. Dit kon men wegzetten
     zonder dat het omviel. Men nam dat mee naar plaatsen waar geen 
     licht was.
     ut lôoplèmke flikkerde om, en de petrolium liep over 't schouwbèènkske!
     ut lôoplempke; loodgieter/ gasfitter uit de Dwarsstraat. Hij is begonnen op
     de Tilburgseweg tegenover de Dwarsstraat
V:     Jaonus de Rooj noemde ze ut Lôoplempke, omdètie in de eetelòzie
     al'ze'leeve lôoplèèmpkes haaj staon.

lôopôor
loopoor
O:     lôopôor: oorontsteking waarbij wondvocht uit het oor loopt.
V:     Irst ha'k un prutlip, toen unne schêûrbek, en naa hè'k un lôopôor.

looterij  -  kenne
Uitdrukking/gezegde
O:     ge kènt de looterij nie: je kunt niet in de toekomst kijken. Je weet niet wat
     je lot is.
V:     Ge kènt de looterij nie Jan, daorem neem't er naa mar van. Wè't mèèrge
     doe ziede dan mar wir.

loozjees  -  vis
uitdrukking/gezegde
O:     loozjees: logees
     Deze uitdrukking gebruikte de vrouw van Jan Sier. Een familie van
     vissers en visboeren uit Volendam  die zich in Goirle vestigde.
     betekenis; als je op een ander je intrek neemt blijft dat in de regel niet
     lang goed gaan.
V:     Loozjees en verse vis blèève mar drie daoge fris! 

losschieten
volksgebruik
O:     met carbith in een melkbus
V:     As d'r vruuger iemand trouwde in de buurt, werre ze los geschoote dur de
     jeugd van de buurtschap.

lotschiete
lotschieten
O:     4x per jaar. Iedere schutter trekt een nummer. Aftellen vanaf 42. De
     schutters worden op een rij geplaatst. men maakt daarna 2 ploegen; 
     de hoge en de lage schutters. De verliezers moeten aan de winnaars een
     rondje betalen. De kaart van St.Joris laat 42 leden toe >> 42 
     hoogste nummer
V:     As ge wegblèèft meej ut lotschiete moete boete betaole. Dè geld is't lôon
     vur de knècht!

lotweet
vergeetachtig
O:     lotweet: 
     gebruikt Riet van Dijk Groenen
V:     Ik vergeet de hille flikkerse boel, 'k zèè teegeswôorig vôort  unne lotweet.

louwe
kijken
O:     louwe: gedachteloos kijken
V:     Naa staode al hil de mèrgevur ut raom te louwe, zôode naa onderhaand
     is wè gaon doen.

lozie.
horloge
O:     Meej m'n plechtige kemunie kreeg ik van onze vadder en ons moeder 
     unne gouwe lòzzie.
     De Tèèd die vliegt zeej Gerrit en hij goojde zunne lòzie in de lucht. ~Hans
     van Hassel~
V:     Munne lòzie is kepot. Ik hem naor Harrie van Lôon gebrocht.
     As ge vèèfentwintig jaor bij de Puij werkt krèède unne gouwe lòzie.

lubbere
niet passend
O:     dieje noewe jas die paast nie, hij lubbert. 
     m'n sokke lubbere.
     lubbere > lèbere
     lebbe <mid.ned.>: lip, slobberen.
V:     Munne jas die lubbert, mun schoen zèn versleete, en m'n boks zit vol
     meej lappe. Ik lôop vur schandaol, vur hil Gôol!

lufke
beetje
O:     lufke wèènd
     luft, lufter <mid.ned.> bnw lucht
V:     Op 't dêûrgebond zit gin lufke vèèrf mir. 
     D'r is gin lufke wèènd. Ge kunt nie vliegere.

lummelekooj  /  rèève
uitdrukking/gezegde
O:     lummelekooj oprèève: bed opmaken
     ~Joke Oerlemans~
V:     Vur dè'k de koej doe gao'k irst de lummelekooj oprèève!

lups
loops
O:     lups:
     d'n hond is lups.
     loopsch, loipsch <mid.ned.> loops, tochtig van dieren
V:     Dè tifke is lups. 
     Munnen hond is lups!  As ge de poort laot ope staon krède gij de
     jongdie'k er van trek.!

lupse
oppervlaktemaat
O:     lupse >> lope
     lope <mid.ned.> schepel, vaatje, tonnetje, landmaat> honderd roe
V:     'K heb in d'n bèèmt nog sistig lupse grond ligge, mar die is zèèk nat, ut
     leej te lêeg.

lurk -  lörk
lariks
O:     tjan: tamme kraai
V:     D'n tjan hà hil de lurk vol gescheete meej zunne kalkbak leeg schudde!
     Onder dieje lurk groejt niks meej dieje stront.

lut
slungelachtig meisje
O:     lange lut: lang mager meisje
V:     Dès jaore geleeje dè'k oe kender hep gezien, Jullie Joke is un lange lut
     geworre.
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maagdekespis
uitdrukking/gezegde
O:     maagdekespis; slappe thee
     bòterhammetheej: oude sterke thee aanleggen met heet water. de thee
     van 's middags werd bewaard voor het avondeten. 
     De thee werd gezet van blaadjes die in een parieren zakje of pakje
     werden verkocht. De blaadjes zaten als bezinksel in de theepot, met 
     als gevolg dat de thee steeds sterker werd.
     maagdekespis: het illustreerd ook de zuinigheid van vroeger
     Als een blaadje thee na het inschenken boven in de kop thee ging drijven
     zei men; "Ge gaot unne brief ontvange".
V:     "Is't hier kriesus? Dè's gin theej mar maagdekespis!

maajemt, maojemt
motregen
O:     maojemt, maajemt: fijne regen, druilregen, motregen. een regen die
     karakteristiek is voor de meimaand.
V:     Ut maojemt naa al d'n hillen dag. Dees is wel goej weer om de slaoj te
     zette.

maajtakke
meitakken
O:     oud gebruik. in de eerste nacht van mei werd door unne vrijer een meitak
     aan de deur gehangen bij het meisje van zijn keuze.
     takken van verschillend hout hadden een betekenis
     fèène maast: 
     grooven den:
     unne berketak: 
     unne kersetak:
     unne tak van unne doorne strèùk:
V:     Zeg Trees! "Welke vrijer heej dees jaor wir hier vannaacht unne maajtak
     aon de klink gehange?

maajzuuntje
madeliefje
O:     maajzuuntje: meizoentje
V:     De klèènkender kwaame meej un boske maajzuuntjes. Dè's toch schôon
     war

maare
bericht
O:     mare; <mid.ned.> gerucht, faam, door de faam verbreide tijding in maren
     bringen; in opspraak brengen
     feliet: failliet <frans> 
V:     De maare ging dettie feliet was, want hij kon z'n kont nie krabbe van de
     èèremoej.

màdam
geen
O:     màdam:inklapbare steun voor "`eèrtkèèr en hôogkèèr". Karren die op 2
     wielen staan slaan te hèùj als ze niet zijn ingespannen met 
     paard.
     intèùge - aftèùge  >> inspanne  -  èùtspanne
V:     Heej gaopert;"klapt irst de màdam èùt vur degge ut pèèrd aftèùgt, en de
     burries op oe klompe staon!".

maise scheut
uitdrukking/gezegde
O:     een periode van snel groeien. gelijk mais die in een relatief korte periode
     zeer snel groeit
V:     Ons Marieke is we klèèn vur d'r jaore, mar misschien maokte ze nog wel
     unne maise scheut.

makkedam
weg van asfalt
O:     makkedam > macadam . makadam; wegverharding van 2 lagen
     steenslag op een onderlaag van keien of breuksteen volgens het 
     principe van de Schotse ingenieur Mac.Adam
V:     Van de Tilbörgseweg hebbe ze unne makkedamweg gemaokt. Toen ze
     de boovelaog d'r af haolde konde precies zien waor d'n tram 
     gelôope hà.

mallejan
bomenwagen
O:     mallejan, malle'jan
     bosduuvel: Doris Spanincks
V:     D'n Bosduuvel reej de bôome meej unne mallejan d'r èùt.

mallemeule
draaimolen
O:     mallemeule: oude kermisatractie die voor de kinderen nog steeds heel
     leuk is. tijdloos
V:     Op zondaggemiddag gao ik meej de klèèn manne naor de kermis en dan
     zet ik ze in de mallemeule. Dan heb ik d'r gin kèènd mir aon

mangel
wals voor de was te mangelen
O:     toestel met 2 houten rollen die door een slinger werden bediend.
     mangelen van de was vlak strijken.
     mangelen <mid.ned.> : strijken.    >> mangelberdt : strijkplank /
     mangelstock: strijkrol
V:     Bij sjiek volk stond unne mangel vur ut mangele van de waas. 

mangelpeeje
voederbieten
O:     mangelpeej: voederbiet die ij de mangel klein werd gemaakt.
     de mangelbiet doet na 1900 zijn intrde. Na 1950 zien we op de zandgrond
     ook suikerbieten verbouwen
     pee: <kiliaan afgeleid van peen.
     peejstaamp.
V:     Sèùkerbiete zèn nog om te eete mar mangelpeeje smaoke van gin kaant

maoger
uitdrukking/gezegde
O:     hij is zò maoger dettiezun èège aon zunne broeksbaand vaast moes
     houwe: ongezond mager
V:     Toen onze Kees van Tinusôom èùt ut ziekehèùs kwaam was ie zò
     maoger dettie zun èège aon zunne broeksbaand moes vaasthouwe.

maoje
maden
O:     maoj, maoje: wormpjes
     made, maede, znw. m. <mid.ned.>: worm
     maeye: *kiliaan*
V:     D'appel zèn rot, d'r zitte maoj in.

maotje
inhoudsmaat
O:     un maotje snevel 
     un tinne maotje
     na de verplichte sluitingstijd van een winkel kon men achterom altijd
     terrecht
     snevel >> jenever.
V:     Gao's gauw un maotje sneevel haole. Ge gaot mar gewoon aachterom!

mariapleintje
v.Malsenstraat .Philipsenstraat
O:     mariapleintje: het pleintje waaraan de scholen stonden, en gelegen was
     tussen Philipsenstraat en v. Malsenstraat, werd door de 
     parochie gebruikt bij hoogtijdagen.
     Blokhut: eerste patronaat. tegenwoordig staat op de lokatie het
     duivenlokaal.
V:     Ik hèp m'n jeugd versleete aont Mariapleintje. Wij wôonde daor neffe d'n
     ingang van de Blokhut.

marmiet
kookpot van koper/messing
O:     marmiet koperen ketel of pot voor het koken. Op de kachel of boven het
     vuur. pappot, wasketel.
     marmiet, marmit < marmite v. <frans.: kookpot
V:     Bij ons thèùs stond unne marmiet op de vèènsterbaank meej unne
     geraannium d'r in.

mars mar   marsmar
spreekwijze
O:     smid Jan Hoogendoorn uit de Dorpstraat placht dit woord geregeld te
     gebruiken, in de betekenis van; dat is goed , ik ga akkoord
V:     Vadder maak oe fiets  't aovend nie lêene: jè marsmar!

marsjandere
marchanderen
O:     oneerlijk het doel bereiken
     marchand <frans> = koopman, handelaar.   
     marchandêûr = pingelaar     dinger
V:     Dieje meens van de verrasteraosie heej men gemarsjandeerd, 
     verdomme.

marsjeere   -   vèèchte
uitdrukking/gezegde
O:     as ge mesjeert hoefde nie te vèèchte: net doen of je het druk hebt, en
     niets doen.
V:     Naa lòpte al d'n godsgaanselukken dag op en neer te rètereren, en ge
     doet ginne flikker. "dè kan wel zèèn, mar as ge mesjeert hoefde 
     nie te vèèchte.

medêene
zodadelijk
O:     medêene >   summedêene > medêen
V:     Ik zal medêene 't gras maaje.
     Medeen  gao'k irst sjek haole bij Kêûntje de Bont.
     Dè doe'k summedêene as'k tèèd hep.

mèèd
meid
O:     mèèd, mèdje: meid, meidje
     meit znw. vr. <mid.ned.>: maagd, meisje,
     meit <mid.hoogduits>
     meisen, meissen, maisen, znw. o. <mid.ned.>: meisje, kind, minderjarig
     meisje..  een bijvorm van maagd.
V:     Die mèèd van jouw waor hèdde die opgedaon. dè's un bekwaome. Die
     wit van aonvatte.

mèèdemert
geen
O:     Een bedevaart was een jaarlijks terugkerend reisje waar veel jeugd mee
     trok naar een of ander genadeoord. Voor de jongens en meisjes 
     een gelegenheid om met elkaar om te gaan en elkaar beter te leren
     kennen.
V:     In Zegge noemde ze de bèèvert un mèèdemert. D'r kwaame d'r veul thuis
     meej unne vrijer. Ôk gingde naor  Sint Anneke vur un 
     manneke!
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mèèlemop,   mèèlemoppe
droog koekje
O:     mèèle mop
     mop <mid.ned> hard gebakken koek.
V:     Nao school konde un tas thee krèège meej unne mèèle mop, en dè was't
     dan.
     Van mèèlemoppe maokte we un gebakje. We vatte twee moppe,
     besmèèrde die meej goejbooter, en din daor kwattastroojsel tusse.

mèèn,     mèène,    mèn
persoonlijk voornaamwoord / bezittelijkvoornaamwoord
O:     als pvnw. en als bvnw gebruikt men : mèn en mèèn
     mèn: mij
     mèèn: mijn
     het verschil in pvnw en bvnw in het Goirles is de getrokken èè-klank. 
     Het lijkt erop dat in Goirle er een  voorkeur is voor het getrokken "mèèn"
     in tegenstelling tot Tilburg. 
     mèène meens, en mèèn vrouw. bij  manlijke znw gebruikt men mèène, en
     voor vrouwlijke zst gebruikt men mèèn.
V:     Die fiets is van mèn, dès mèèn fiets.
     Dè kan mèn niks schille, ge doet mar we ge denkt wè goed is. 

meense
mensen
O:     meense: mensen
     mèèns: man
     menschen, menschken {kiliaan}
     mensche, minsche, meinsche, mensch znw. m. <mid.ned.>: mens.
V:     Unne Gôolse meens is un slag appart.

meepesaant   -  impesaant
tevens. zodadelijk tegelijkertijd
O:     en pas,  <frans> : in het voorbij gaan 
     meejpesaant: zodadelijk
     impesaant  : tegelijkertijd
V:     Ik zal meejpesaant un fles rôome meejneeme!   
     "Kunde dan òk nog impesaant langs d'n gruuntenboer gaon"

meerderaant
meerdere soorten
O:     meerderaant: meerdere soorten, verschillende
V:     Ge kunt op meerderaante meniere in Beek koome.

meet
grens
O:     hier over de meet is 't  ànder volk, goej volk mar wel lomp!
     meet, meet > meetje .>  mitjemitje > 
     mitjesteke = in het zand een hok uitzetten en in tweeën delen. dan met
     een schelmes je gebied uitbreiden tot de tegenpartij met êen 
     been niet meer in zijn land kan staan.
V:     Op Noewkerk achter 't klôoster van de paoters leej de meet.
     De Stêenvoirt op Nieuwkerk is de meet.

meetusaalem
uitdrukking/gezegde
O:     mathusalem - methusalem = persoon de volgens oude testament [Gen
     5:27] 969 jaar oud werd
V:     De bruur van de zwaoger van onzen buurman is zò oud as Meetusaalem.

megaar
sigaar
O:     onze'n opa  rôokte un flinke megaar sondags nao de liste mis.
     sigaaremaoker: er waren veel kleine sigarenmakers. Fabrieksmatig
     kwam dat vroeger niet voor. Met de komst van de sigarenfabrieken 
     verdwenen de plaatselijke sigarenmakers. 
V:     As ik vruuger bij van Enschot de rekening moes bêûre. Kreeg ik, in de
     vurkaomer,  unne borrel meej un megaar! D'n borrel zoop ik op, 
     en de megaar was vur onze vadder.

megoggel
omschrijving vrouw
O:     megoggel:
     muchacha <spaans> : vrouw, meisje, 
     ander woord: schokwammes. 
     hullie Riet is un kollesaole vrouw, un echte megoggel, un waor
     schokwammes!
V:     As die megoggel op de fiets zit hangt d'r meer neffe as dèt d'r op ut zaol
     zit.

mekander  -  mekaander
elkaar
V:     Kunde gullie dè nie onder mekaander nie gereegeld krèège? dan zèède
     grôote sukkelèèrs.

mekaor
elkaar
O:     mekaor, mekaar mekaare, ulkaar, 
     marcander, malcander, vnw. <mid.ned.> : elkander >>elkaar
V:     Die twee vèèchte mekaar ut kot èùt. Mar ut zal gebeetere. Ze gaon
     schaaje.

melêûre
stukken
O:     malluur:  malhêûr ik hèè meluure gemaokt. 
     malheur.  <frans> = ongeluk, pech, 
V:     Ik hep melêûre gemaokt meej munne waoge, ik hem lilluk verbellemont.

melêûre  -  bidde
uitdrukking/gezegde
O:     dè zen melêûre daor motte vur bidde: Daar moet je voor bidden dat je dat
     niet overkomt.
V:     Meej onze Fraans gaoget niet goed, Ik verwocht alle daoge de pliesie aon
     de dêûr. "dè zen melêûre Trees, daor motte vur bidde.

melijer
uitdrukking/gezegde
O:     die drinkt as unne melijer! = veel drinken mogelijke etymologie: melaatse
     van malade 
     malade, <frans> : 1] ziek, 2] zieke, patiënt
     male habidus <latijn> ziek
     melleye, znw. <mid.ned.>  =   znw strijdgewoel,  gevecht van man tegen
     man. het is bekend dat soldaten die in het gevecht moesten 
     eerst dronken werden gevoerd.
V:     Hij kon niemer op z'n bêene staon. hij had de pèèpe vol. Hij was zò zat as
     unne melijer.

melkboerhondehaor.
haar
O:     melkboerhondehaor: lelijk haar
V:     "Ik hep van dè melkboerhondehaor, daor kunde nie veul van maoke" zeej
     Sjaan toen ze bij de kapper zaat.

mèm  mème, memme
uitdrukking/gezegde
O:     aon de irste men ligge.   voorkeursbehandeling 
     mamme, memme <mid.ned.> :  vrouwenborst ,moederborst, uier
V:     Ik laag nie aon de eerste mèm, onze Kees die laag beeter in de kaast.

memorie
uitdrukking/gezegde
O:     memorie: verstand / geheugen
     mémoire <frans> : 1] geschrift, 2] geheugen, 
     ~Pieta Groenen Schellekens~
     die heej un memorie van un gernáol! een geheugen - verstand van niks.
     gebruikte oma van Dijk. Groenen
V:     Dè hoefde hum nie te vraoge. Hij heej un memorie van un gernaol.

mensie  
aanstalte
O:     mensie > aprensie
     mentie, mentioen <mid.ned.>: melding, gewag.
     mention <frans>: mens, geest, verstand >> mentio <latijn>
     appareiller < frans> zich gereed maken voor de afvaart
     mentie, mencie znw. vr. <mid.ned.>: melding, gewag
V:     Zulle wij us mensie maoke. anders koome we twiddes!
     As gij gin aprensie maokt zulle wij us mensie maoke!

menteneere
in toom houden
O:     menteneere >> mennen
     mennen, minnen < mid.ned. > >>besturen, drijven
     menteneere > un pèèrd menne. 
V:     Corrie Kloks wies dur klaante goed te menteneere. As'oe goed vèùl
     aonkeek wieste hoe laot ut was, en dan was't oe geraoje te 
     vertrekke.

meraokels
buitengewoon
O:     meraokels < mirakel
     mirakel, mierakel, mirakele, miracle znw. vr. <mid.ned.>: wonderdadig
     heeget <> heej't 
V:     Dè mènneke van hullie heeget meraokels goed gedaon. Die's prefèsser

merknamen
merknamen als productomschrijving
O:     brasso= koperpoets - vim = schuurzand  - livorno=maionaise - bako=
     verstelbare moersleutel
     - fitelo = margarine, kneut - boldoot= eau de cologne - sunligtzêep =
     groene zeep-kwatta 
     = reep chocolade  kwattastrooisel - vim = schuurzand -vliezotrap - -
     4711= au de cologne - lux; afwasmiddel

mèrkol
vlaamse gaai
O:     mèrkol >  bron: Ad hoefnagels vanuit tilburg aangedragen etymologie
     onbekend.
     {mogelijk een onomatopee}
V:     Ik hep teegeswôorig unne mèrkol in munnen hof zitte, dè zaagde vruuger
     nie.

mesjeere
marcheren
O:     mesjeert nie: loopt nie
     marche <frans>: het lopen. / manier van lopen
     de hèùshouwe mesjeerd nie. D'n ouwe is un draankòrgel, en van de
     kender komt niks terèègt.
V:     Dè mesjeert nie die twee. Dè gao nie saome!

mesjeere  -  vèèchte
uitdrukking/gezegde
O:     as ge mesjeert hoefde nie te vèèchte: as je de indruk wekt dat je het druk
     hebt hoef je niet te werken
V:     Naa rètereerde al hil d'n vurmiddag rond meej un pak pepiere onder
     oewen èèrm, en ge doet gin flikker. "As ge mesjeert hoefde nie te 
     vèèchte!"
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mesjèsterse boek
broek van ribfluweel
O:     werkbroek van manchester stof 
     mesjèsterse boks
     Helmus was een mens met levenswijsheden.  Hij haalde bij de boeren de
     melkbussen op voor het melkfabriek, en hij haalde met paard 
     en wagen de vuilnis op.
V:     De knieje ligge èùt m'n mesjèsterse broek, en ze heej unne lêege zolder.
     Lapt ze mar nimmer op. Daowt 'tum mar in de toddezak.
     Ik ken Helmus Bruers nie aanders as meej un mesjèsters pak aon

mesjète
manchetten
O:     mesjète, mesjette.
     manche <frans>: mouw.
     als de manchetten waren doorgesleten werden ze gekeerd. Er werd niets
     zo maar weg gegooit of het moest tot op de draad zijn 
     versleten. Veelal werd er altijd nog iets voor de kinderen van gemaakt.
V:     Ik zèè dwars dur m'n mesjète gewèèrk. Ik zal 's kèèke of ons moeder ze
     nog kan kêere.

mesjokke, mesjogge
stapelgek
O:     mesjokke > mesjogge > mesjoche.
     mesjokke < Hebreeuws> : gek, zot, dwaas
V:     Diejen idioot is staopel mesjokke

metêen
onmiddellijk, aanstonds, meteen
O:     metêen. >> metêene >> summedêene.
     bedeen < vlaams> onmiddellijk.  >> bedeenen
V:     As gij naa metêen dè afwerkt, vat ik summedêene unnen borrel vur ons
     tweeje.

meug
het vermogen tot iets
O:     meug: zin, zijn doen.
     meug, moge, muege <mid.ned.>: het vermogen tot iets, begeerte, trek.
     zî <> zeej
V:     Ieder z'n meug zî d'n boer, en hij fraat vèège meej de riek.

mêûk
bergplaats voor rijpen van fruit
O:     bv appelmeuk. de pèère moete nog mêuke.
     meuken 
     muken < mid.ned.> meuken: zacht worden murf maken.
     *kiliaan* : muydick, muych. 
V:     Bij de Peijn han ze unne appelmêûk in de kelder. Dè waare plaanke van
     latjes, meej un dêûrke d'r vuur òk van latjes. Dè was om te 
     vurkoome dè't perseneel un appeltje tikte.

mèùkele
geen
O:     mèùkele; zie mèùrkele.
     morkelen, morkelinge < mid.ned.> ingespannen aandacht, zich
     inspannen
     mèùkelèèr: 
V:     Wè zitte daor toch te mèùkele meej die ouw klok. Flikkert ze in de
     vèùlnisbak, dan zèèder vanaaf.

meulepèèrd
uitdrukking/gezegde
O:     een molenaar had altijd een zwaar paard om de last te trekken. Het paard
     liep bij een molen in een manege.
     meulepèèrd: plastische omschrijving voor een grote forse vrouw.
V:     Ons Fien is toch vet geworre, 't is net gelèèkend un meulepèèrd.

meulewiek  /  klap
uitdrukking/gezegde
O:     klap van de meulewiek
     mafkees: dwaas persoon
V:     Die mafkees is zò zot as un dêûr. die heej un klap van de meulewiek
     gehad!
     De meulders in Gôol hebbe bier wille gaon verkôope meej as merk; "klap
     van de meulewiek".

mêûre
stinken
O:     mêûre:
     meuren ww. water omwoelen, in mooswater roeren.
     modelen, moddelen,meudelen, meulen. <mid.ned.>: modderig of troebel
     maken
     moeren, mueren *Kiliaan*
V:     Verdomme wè mêûrt die strèèrfput verrèkkes.

mèùrf
murf
O:     mèùrf > gaor > rot
     murfen < middelhoogduits> : knagen, met gesloten lippen kauwen
     murw: lees als murf.
     murwe, muerewe, morwe, <mid.ned.>: week, zacht, niet hard.
V:     Nao unne hillen dag eksaame doen zèèk himmel mèùrf
     De bôojemplaank èùt de geut is himmel mèùrf. Daor help schildere
     niemer aon.

mèùrkele
geen
O:     mèùrkele: 
     murkelen, morkelen <mid.ned.> ww: morren pruttelen  znw.: rumoer
     opschudding > zich inspannen , ingespannen aandacht.
     mèùrkele > mèùkele 
V:     Wè zitte gij daor aan die dêûr te mèùrkele, ziede nie desse op slot is?

meutel
houtworm
O:     meutel > molm
     In die kaast zit de meutel. die motte weg doen vur't overal inzit!
     mot, <mid.ned.> : molm,  gruis     >> houtmolm
V:     De taofel stond himmel scheef. De meutel zaat in eene poot.
     Daor zit d'n houtmolm in. Dè's niks mir wèrd.

middelsèèn
medicijn
O:     mideelsèène;
     middelsèènfleske:
V:     Ik had van mèneer dokter als middelsèène gekreege, mar d'r hielp niks
     aon.
     bloedzèùgers, middelsèène, overleeze, alles hemme prebeerd, mar niks
     heej geholpe.

miert
kruid
O:     gaanzetonge:
     miert:
V:     'K zèè nog wè miert snijje vur de veugeltjes, en gaanzetonge vur de
     kènèèn.

mijjlek
vermijden
O:     mijjlek, mijjluk: willen vermijden.
     miden st/zw.ww, <midned>: 1)vermijden, schuwen 2) nalaten, verzuimen
     midinge:<mid.ned.> zich vrijhouden van iets
V:     Daor mot ik niks van hèbbe, daor zèèk mijjlek van.

mik
witbrood
O:     krentemik - vetmik - boere vetmik -  hartjesbrôod - knipmik - schurmik of
     fraanske - zuutbrôod - 
     Anna Maos; echtgenote van Cees van Nortjes [cees Spaopes] èùt de
     klôosterstraot.
     mik < micke <mid.ned.>: grof brood van weit en rogge.
V:     Unne boerevetmik,van Anna Maos, meej goej boter en dan sèùker d'r op.
     Des goej eete!

min volk
volk van minder allooi
O:     minnekes: laag.
     min, men bnw. <mid.ned>: minder
V:     Ik vèènt mar minnekes dè zij dè van men verteld aon iedereen die't hêûre
     wil.
     In 't Wildènt hèùst zômar min volk.

minnebroeders  krèùsheere
uitdrukking/gezegde
O:     van lustige vrijer naar plichtzame huisvader
V:     Zolang ze vrije zen't minnebroeders, getrouwd worn'ut krèùsheere. 
     toen ie vreej, reej'ie d'n bonten boer, en tegesworig prikt ie de passie.

mis
mest
O:     de mishôop de koeie stôote durre kop in de stal. Hij zit vol mis. 
     de mishôop = mesthoop
     mis èùtkruije = stal èùtschiete
     misbreker = apparaat waar men mest mee uitrijdt op het land
     potstal: de mest van de koeien werd niet geruimt. telkens werd er
     "spraajstrooj geleej"
     Zo scheten de koeien zich omhoog. De mest werd op het land uitgereden
V:     De koej stôote durre kop in de stal. Ze motte naor bèùte, zòdè we de stal
     kunne èùtkruije.

mishôop  - frèète
uitdrukking/gezegde
O:     Wie heeter hier van de mishôop gefreete? > als er een scheet is gelaten
     als het dader bekent is > Hij heej meej ut kenèèn de kooj òk opgefreete.
V:     Verdomme, wè stinkt ut hier. Wie heeter van de mishôop gefreete? Och
     Kees dè maokt niks èùt, de man un bietje dan is ut zò op!

mishouwe
uitdrukking/gezegde
O:     dur de trailiekes frèète: zo mager van het slechte eten
V:     Hij wordt thèùs mishouwe, hij kan wel dur de trailiekes frèète!

misje steke
mesje steken
O:     kinderspel  er werd in het zand een speelvak getekend en in twee gelijke
     delen verdeeld. 
     met het mes in de grond gooien snee je een deel van je tegenstande af.
     zolang je in je "land" kon staan ging het spel door. Als bij het 
     gooien het mes niet in de grond bleef steken maar omviel dan was de
     tegenpartij aan de beurt voor het gooien.
V:     Bij ons vur de dêûr was't ammaol zaand en schôon gegriezeld. Ge kont'er
     misjesteke en knikkere.
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mispel
soort appel
O:     um mispel moet gegeten worden als hij aan het rotten is. [net als banaan] 
     van het hout van de mispel, wat zeer hard en taai is, worden onderdelen
     voor de molen gemaakt.
     hittenbliksem: stamp van appels met kaneel
     mispelaer, mespelaer, znw. <mid.ned> : mispelboom appelsoort. 
     de mispel wordt gegeten als hij overrijp is.
     mespilus, <latijn> : mispel
V:     Ik hep de mispels in de meuk ligge.De mispels doe'k in de rôojkôol en in
     d'n hittenbliksem.

missiebuske
missiebusje
O:     missiebuske:
     missiepaoter;
     missiezondag; Memisa jaarlijkse missieaktie door de kerken.
     De kloosterorden die missionarissen in het buitenland had plaatste in
     winkels en bij particulieren een missiebuske. 1 maal per jaar werd 
     het busje leeggemaakt. Meestal door een pater.
V:     Bij Siska van Lisdonk aon de Tilbörgsewèg haolde wij de kèès. Siska
     scheet nie vur half èlf. Eerst snipperde ze ròjaol de korst van de 
     kèès op de schaol,  om vervolgens ut onske  af te weege. Bij Siska stond
     un missiebuske waor ge vur de èèrme kientjes in Afrika geld in 
     kônt doen. Unne paoter kwaam dè geregeld leeg maoke.
     Vur de èèrme kiendjes spaorde we òk zilverpepier en de doppe van de
     melkflesse. Wè die kiendjes daor meej moese is mèn tot op d'n 
     dag van vandaog ondèùdelek.

mistentèds
meestal
O:     mistentèds >>> meestentijds de meeste tijd
V:     Mistentèds was'ie te laot vur de lise mis.
     Mistentèds laot'ie ut hange. Hij begint overal aon mar werkt niks aaf.

mister
meester
O:     mister >> schoolmister >>> schoolmeester
     èùt de haaj >> erg achter Hilvarenbeek. Diessen Bèèrs, Mierde, enz.
V:     Onze mister is unne vrèmde. Hij komt nie van hier. Ik mèèn dètie erges
     èùt de haaj komt.

misval
miskraam
O:     mesval - misfal - misval znw < mid.ned.> = droevig geval, ongeval, onheil
     ramp, tegenspoed, ontijdige dood van kind -  miskraam - 
     dwaling
V:     'T is toch wè, ze heej unne misval gehad, ent was d'n irst nog wel!

mitjesteeke
mesje steken kinderspel
O:     zie ook misje steeke
V:     meej ut mitjesteeke van de kender zè'k van m'n schelmes afgeraokt.

mits gaader
benevens
O:     metsgader mid.ned = alsmede

moeder,   hullie moeder
moeder    schoonmoeder
O:     ons moeder, en hullie moeder, hullie moeder is dan de schoonmoeder.
     Men sprak niet van schoonmoeder.
V:     Hullie moeder is un sekreet van een wèèf. Ge doegèt nôot goed bij d'r.

moen
uitdrukking/gezegde
O:     moene. mid. ned. znw. moen = oudtante 
     Mietje Baxs praote van de dóuw Moen, die bij hullie inwôonde.
V:     D'ouw moen krabde nie blôot, mar ze zit d'r op, ze schiet nie aaf. Mar
     straks krèègt ze òk un hèm aon zonder zakke.

moestèùn
moestuin
O:     moestèùn; tuin waarin groentes worden gekweekt. >> gruuntetèùn.
     moes, mues, mois, <mid.ned.> : spijs, eten, maaltijd, warm eten, brij pap. 
     >> appelmoes
     deze  brede betekenis vernauwde zich in het Nederlands tot fijngemaakt,
     fijngekookt eten; in het bijzonder van planten of granen 
     bereid.
V:     Oe'e moestèùn motte wel afschaaje, de kènèèn freete alles op.
     In't vurjaor zet ik munne moestèùn om.
     Ons moeder is in d'n hof slaoj snije.

moetje
verplicht huwelijk
O:     moetje: moeten trouwen
V:     Ik wies nie dè dè bij hullie un moetje was. Mar as ik goed gereekend hà
     hak ut kunne weete.

mölder
meikever
O:     vroeger werd door de jeugd meikevers gevangen >> maajkevers
     schudde!
     De mölder werd in een luciferdoosje gedaan om hem te laten "brommen".
     ook werd een dun touwtje aan een pootje gedaan om hen te 
     laten vliegen, net als een bromtol.
V:     In d'n buuken tèùn bij Lien Priems, in de Dörpstraot,  zaate veul mölders.
     Naoderhaand wôonde daor Jantje van Dèèk, de Vaondig van 
     de Guld.

mölekepap
karnemelkpap
O:     mölekepap >> karnemelkse pap
V:     Gif men mar die mölekepap van ons moeder, die smaokt veul beeter als
     dè spul èùt de fles van ut booterfebriek èùt Riel.

moor
waterketel
O:     moor: waterketel voor op het vuur te zetten
     moor; staat voor zwart. Een pot of ketel die veel op het vuur heeft
     gestaan wordt zwart. 
V:     De koopere waotermoor was kèùs versleete. Toen hemme unne
     nieuwerwetse gekocht.

moosgrip
afvalsloot van gootsteen
O:     vanuit de geut [keuken] een open afvoerslootje voor afvoer van
     gootsteen in de moosgrip stond de rabarber. de geut is de keuken.
     moos, mose,  znw. <mid.ned.> modder, slijk. moos: moerasland.
     grip > greppel
     gruppele  <mid.ned.> : graven       >> gruppel, grippel, greppel
     grippelen ofte riollen.
     riole,znw. <mid.ned.> : kanaal afwateringsmiddel,  > rioolkijn :
     verkleinwoord
V:     Soomers stonk de moosgrip of det'ut un lieve lust was. Mar de rebarber
     digget daor ut biste.

moozes
café
O:     kefee Moozes: naam niet duidelijk. in het café hing een schilderijtje met
     de afbeelding van Mozes in het rieten mandje
     uitbater: Fons van den Hout. van Erven
     Met de kermis stond voor het café een danstent.
     Willy van Rooy heeft in zijn jonge jaren een schilderij gemaakt van een
     mallemolen voor de deur van Moozes.
     Op het plein voor het cafe stond de kiosk. Deze is verplaatst naar café
     Ansems aan de dorpstraat. Hier was de harmonie thuis. Harry 
     Smits heeft toen voor de Harmonie een houten muziekzaal gebouwd.
     Deze is later vervangen door een bioscoop. De Kiosk is naar 
     Poppel gegaan.
     Bij café Mozes,de watermolenstraat in komt men bij het "gemeintje" [waar
     de muur van van Huize Anna rond wegloopt]. Aan het 
     Gemeintje stond de watermolen. 
     in 2009 is aan de Tilburgseweg een café geopend onder dezelfde naam:
     kefee Moozes: café Mozes
V:     Aon de berg was kefee Moozes, un lêeg kefeejke meej aallêen mar un
     gelagkaomer. Ge stôotte bekaanst oewe kop aon de 
     zolderbalke, zô lêeg was't.

morelle, mòrelle,   mèrelle
kersen
O:     mòrel:
     morel, morelle <vlaams> :zwarte kers
     morelle <mid.ned.> : nachtschade
V:     Dees jaor zèn't grôote mòrelle. Ik docht dè't niks zò worre omdè we nao 
     de èèshèèlige nog naachtvorst han gehad.

morgen
oude oppervlakte maat
O:     morgen oppervlakte maat voor bouwland.
     1 Rijnlandse morgen is 0,85 hectare
     morgen, hier spreekt men ook van "unne bunder"
V:     In de Katsboght hè'k nog unne morge waajlaand ligge. Die was vruuger
     van onze grutvadder, en die hattem van hullie grutmoeder.

morrèlle
onhandig doen zonder resultaat
O:     morrelle: roeren, vroeten, peuteren
     vurste dêûr: voordeur 
     sekuur: in orde, goed, veilig
V:     D'r stao'ter eene aon de vurste dêûr te morrèlle. Is de wel sekuur

mortel
metsel specie
O:     mortel
     moortel, mortel, morter. <mid.ned.>: mortel, slijk, modder.
     morter *Kiliaan*
V:     Draait's gaow un morteltje specie, Sjef!

mos  -  kèùte
uitdrukking/gezegde
O:     mos aon d'r kèùte. zit er goed bij.
V:     Ik zocht aaltij un boeredochter die sokke kon braaje, en flink wè mos aon
     d'r kèùte hà zitte! Màr 't is nie gelukt!

motteballe
mottenballen
O:     motteballe: glazige bolletjes ter grote van een knikker met een penetrante
     geur, doordrenkt met een mooten werende stof.
V:     In't vurjaor koome de zoomerkleere èùt de motteballe. Hil de zolder stond
     'r nao.

mouwophouwers
mouwophouders
O:     van elastiek of rekband om mouwen van overhemd omhoog te houden
     sokophouwers.
V:     As ge tekort van bil zèèt zen oe pèèpe van oe broek te lang, en as ge te
     kort van erm zèèt motte meej mouwophouwers oe bàzeroen 
     omhoog houwe!
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muggezifter
niet ruim denkend.
O:     muggezifter : zie zifte
     èrtetèller, miereneuker
V:     As we dieje muggezifter in 't bestuur krèège hang ik munne rok aon de
     kapstok.

mugògel -  megògel
zwarelijvige vrouw
V:     un mègògel is un schokwammes, unne kedeejer zò gezeej!

mum
ogenblik
O:     in un mum van tèèd >>> zeer korte tijd
V:     In un mum van tèèd was de kuukskestrommel leeg!

mus
soorten mussen
O:     hegmus of heggemus: grauwke.
     steenmus: mus die zich nestelt in spleten en holtes van huizen en
     schuren. donker van kleur
     ringmus: mus met een witte baard.
     huismus.
V:     Musse ziede tegeswôorig steeds minder in't dörp.

musse
uitdrukking/gezegde
O:     As d'n heemel naor beneeje valt hebbe alle musse un blauw kroontje. .>
     als het onwaarschijnlijke werkelijkheid wordt.|
     As d'n heemel naor beneeje valt zèn alle bôonstaoke gebrooke.[variant]
     De musse valle gebakke èùt de geut: Het is zeer zonnig warm weer.
V:     As ge dè nie doet...! as? as d'n heemel naor valt hebbe alle musse un
     blauw krôontje.
     Ik val van munne graot, wè is't toch hêet. De musse valle gebakke èùt de
     geut.

musterd
uitdrukking/gezegde
O:     d'n bèkker stòkt zunne oove meej musterd. samengebonden takken
     meestal uit houtwallen 
     Op gildefeest te Hooge Mierde zit na de optocht een gildebroeder goed
     bezweet uit te 
     blazen naast de doelen en zegt: "ze hebbe d'r unne musterd te veul
     opgegoojd"
     mutsaard, musterd, musterik, mutsaert, mutsert, mutser. znw. ,mid.ned.>:
     takkenbos, opgestapelde bos takken, brandstapel.
V:     Vat'is un staltouwke vur de musterd te bèène. 
     Wès't toch hêet! ze hebbe d'r unne musterd te veul op gegoojd!

muug
moe
O:     muug: 1)moe. 2) afkerig.
     moede, mode, muede, moe. bnw. <midned.>: vermoeid, afgemat,
     uitgeput.  > iets moede: afkeerig van iets
V:     Ik zèè kèùs versleete.
     Ik kan gin pôot mir gaon
     Ik zèè vèèrekes muug.
     dè gezêever van hum zèèk muug.
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naachtbraoker       naachtbraoke
nachtbraker         nachtbraken
O:     braken <mid.ned.>  breken  braken  >>> uitdrukking: waken en braken >>
     nachtbraken
     mogelijk ook relatie met het woord; brak >> zich brak voelen
V:     Die van ons zèn àmol naachtbraokers. Ik weet nie van wie ze dè hebbe!
     Op aswoensdag nao 5 daoge stappe, zèèk himmel brak.

naajen
uitdrukking/gezegde
O:     naaje: vleeslijke gemeenschap
     naeyen nayen ww. <mid.ned.> 
     èège naod naaje: zelf bepalen wat je doet. eigenwijs.
V:     ge naajt me toch gin oor aon, Tiest?
     onze Piet naajt zunne èège naod.  

naauwe
spannend worden
O:     naauwe: spannende situatie.
     t. nauwt 'r; t'klemt 't. 
     nauwe, bijw. <mid.ned.>: 1) nauw, eng, bekrompen. 2) gevaarlijk,
     bedenkelijk
V:     As't 'r begint te naauwe is ie meej zunne start tuuse z'n bèène vertrokke.
     'T naauwt t'r, ik gao naor hèùs.

naojgaore
uitdrukking/gezegde
O:     ut zwart naojgaore èùtvèène as ut wit d'r al is.  Hij is niet de slimste
     bron: Hans van Hassel
V:     Harrieke die is pas echt lomp. Hij heej ut zwart naojgaore èùtgevonde
     toen't wit d'r al was.

naokèènd
laatste kind met leeftijdverschil
O:     niet te verwisselen met "un vurkèènd"
     als tussen de laatst geborene met de voorlaatste een groot verschil in
     leefttijd is spreekt men van een naokèènd.
     soms wordt een kind uit een tweede huwelijk ook zo genoemd.
V:     Hullie Bets was un naokèènd van d'urre twidde mèèns, dúrre irste had d'n
     hemel en ut aardse nogal snel verwisseld.

naokende tas thee
uitdrukking/gezegde
O:     een kop thee met niets erbij. bij thee hoort ; unne mèèle mop  of drêûg
     kuukske.
V:     Taante Marie kan wel dur de trailikes frèète. Ze heej niks vur d'r egge
     nôodig, en as ge op bezuuk komt motte blij zèèn meej un 
     naokende tas thee!

naosie
nageslacht
O:     naosie: nakomelingen. de gezamenlijke afstammelingen.
     naest, neest <mid.ned.>: Naast; Naastbestaand; de in rang of
     verwantschap onmiddelijk op iemand volgende.
V:     In de  naosie van de Vermeerkes zitte veu boere.

naoste,   tenaoste
ongeveer
O:     't is tenaoste bij twaaleve.                                                                    
     naostenbij 
     Eene keer per jaor naor jullie moeder, des toch tennaoste >> dat is nog
     het minste
V:     'T is tenaoste zisse:    het is ongeveer 6 uur.
     Allêen de naoste gebuur waare op ut fist

naostebaaj
zo ongeveer
O:     om ongeveer tien uur zal ik er zijn
V:     Zôo naostenbaaj tiene zàk d'r zèèn.

naovenaant
navenant = in evenredigheid
O:     naovenaant
     avenant < mid.ned.>   bnw. en znw.; bevallig, welgevallig, welkom. /
     evenredigheid, 
     verhouding.    ten avenante: in evenredigheid.
V:     Alles naovenaant zeej onze Nies, en hij dî un zwart pak aon meej unne
     stopdaas.

nat noch drêûg
uitdrukking/gezegde
O:     nat noch drêûg: niets te eten of te drinken krijgen.
V:     Dè is un kaoj kòsthèùs, daor krèède nat noch drêûg over oe lippe.
     As ge sondagssmèèrges èùt oewe nist kwaamt kreede nar noch drêûg
     over oe lippe. Ge moest nuchter zèèn vur de kemunie.

nèèg
snel
O:     op unne sibot schoot ie erop aaf, Aachteraaf gezien was dè net iets te
     nèèg
     nidich <mid.ned.> hartstochtelijk, vurig, fel op iets, nijdig
     nijdig: boos verstoord > nèèg
V:     Doe toch nie zò nèèg, en zit nie aaltij overal bovenop!

neegenêûger
steenpuist
O:     neegenêûger: 
V:     'K niemer zitte meej dieje neegen6eûger op m'n kont.

neegere  neegere
tretteren discrimineren
O:     negers werden per traditie als minderwaardig versleten. en dus
     gediscrimineerd. 
     {neger stond synoniem voor discriminatie.mogelijk heeft neegere een
     relatie met neger. >>> negeren =koejeneren neegere  >>> 
     negeren: net doen of er iemand niet is.
     neegere >>> negeren [met nadruk verlegd.]
     negâre -  negantia [nego] < latijn > ontkennen, ontkenning
V:     Waorom motte gij altij mèn nêûgere as ik binne zèè?

nèèpe
knijpen
O:     nepe <mid.ned> kneep, neep; litteken, 
     nèèptang - nèptang : nijptang
V:     Zeg menneke, vat vur men is de nèèptang, ik krèèg er dieje spèèker nie
     èùt.

neeringdoende
winkelier
O:     neringdoende: kruidenier. winkelier in voedingswaren
     neringe, nerringe, naringe, <mid.ned.>  >> neren: het voeden en
     onderhouden van iemand / het drijven van handel
V:     Unne krèùdenier noemde ze vruuger in offiesjeele pepiere; unne
     neringdoende .

neetele    neetelen
vervelen       lastig zijn
O:     netelen:  mogelijk verband met neetenekke
     netel ,zeeuw dialect> boos
     mogelijk relatie met nitelich - nytlich <fries> nijdig, boos, geneigd om te
     stoten.
     neteldoek: 
V:     Die kender van Lies die kunne pas neetele.

neetenekke
vervelend doordrammen   entèle
O:     neetenekke relatie met neetoor die uit z'n nek praat?
     relatie met neetele [zie neetele]
V:     Wanneer schaaj'de d'r meej èùt, meej de vervelend neetenekke. Zèè
     toch wèèzer

neetoor
vervelend iemand
O:     neetoor: iemand die moeilijk in de omgang is.
     neetoor <zeeuws> >> boos  relatie met netelig
     pèùtoor; opvliegend persoon
V:     Pietôom is unne neetoor, en Drikôom unne pèùtoor

neffe
neven
O:     neffe: neven, naast
     neffen, neffens, neven, voorz. <mid.ned.>: neven, nevens, ter zijde
     bedienkiesje; kist met daarin atributen voor het bedienen der stervende.
V:     Neffe 't schôorlèùk stao 't bedienkiesje

neffe vatte
verkeerde keus.    is op.
O:     d'r neffe vatte: 1] een verkeerde keus maken.
                      2] er is iets niet meer aanwezig.
V:     In de winkel vatte ik d'r neffe. Ze han niks mir.
     Toen ons moeder meej de schaol gebakjes rond ging hà'k d'r neffe gevat.
     Ut smaokte wel mar ut was munne smaok nie.

nèg
rand
O:     nèg: rand. hoek
     echel, nechel <vlaams>: scherp, spitse punt, hoek.
     egge. znw. <mid.ned.>: scherpe kant, spitse punt.
     in de bouw wordt het woord nèg gebruikt: de hoek welke een kozijn terug
     wordt gesteld vanaf voorkant gevel.
V:     as ge dè kezèèn stelt motte unnen nèg van neege dèùmkes aonhouwe

negenôoger
grote knikker
O:     Hij had un eksteroog zôo grôot as unne negenôoger.

negoosie
winkelwaar
O:     negoosie < négoce <frans>: handel < negotiatio <latijn>: handel
V:     d'n hèùszeegen die bijj ons thèùs aon de schôorschouw hing was 'r nog
     êene èùt de negoosie van thomas van Diessen zunne winkel.

negosie
handel
O:     Cees 's Lichtendonkere vèlt meej zunne negosie langs de boere 
     négoce <frans> = handel
     negotiatio <latijn> handel
V:     Thomaske's zunne negosie bestond èùt kerkboeke, rôozekraanze, en
     aandere devotienalia.

nèptang
nijptang
O:     nèptang; knèptang: nijptang
     trectange, znw. <mid.ned.> : nijptang
V:     Gift de nèptang 's aon. Ik krèèg er dieje verrekte kromme spèèker d'r nie
     èùt.

nergeraans
nergens
O:     zo'n goej koej vende nergeraans
V:     Ge kunt ieveraans wel'us gaon kèèke, mar 't is nergeraans beeter!
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nering
handel
O:     neringe;, <mid. ned.> het voeden en onderhouden van iemand - het
     verdienen van eigen brood - 
     drijven van handel 
     Dien Blok was neringdoende. zij had un galanteriezaok.
     neringdoende = winkelier
V:     Jantje van Gils was neringdoende, hij had un galanteriezaok op 't
     Oranjeplein. Toen noemde zeúm; Jantje Bèzar! Laoter begon ie un 
     café en hiette'nie Jan Fust.

neteldoek
.
O:     neteldoek >> neusdoek?
     nettecleet <mid.ned.> oud vies kledingstuk.
     neteldoek < nieuwnederlands> zo genoemd, omdat 't oude neteldoek uit
     de bastvezels van sommige netels werd gemaakt. 

neus kèèke
uitdrukking/gezegde
O:     nèffe oe neus afkèèke: misnoegt kijken
V:     As'toe teegevalt motte't zegge, mar ge mot nie neffe oe neus afkèèke, of't
     mot zèèn dè zôo oe gezicht gemak zit.

nèùster
kont
O:     nèùster
V:     As ik op de dôos zit wajt 't koud onder munnen nèùster deur.

neut
neusstuk
O:     neut: vooruit stekend deel van hout, onderstuk van stijl
     neut >> noot
     neut >> neus klomp -  
     neut >> onderkant van architraaf   > assiestrôof  
     neut >> borreltje.
     neut>> onderdeel slot van kruisboog welk de pees in gespannen
     toestand vasthoudt.
V:     D'r koome noew assiestôove, en de neute verdwèène.
     De neut hielt de pees nie en ik kreeg de prang in m'n smoel.

neutelen
zeuren
O:     neutelen < nederduits> = talmen, zeuren, zaniken.
V:     De kender van ons Fien die kunne neutele! Die kunne on die van ons un
     vurbild neeme.

nevraant
ellendig
O:     navrant <frans> hartverscheurend ellendig
V:     Dès wel nevraant degge nie meej kunt. 

niekedemus
sinterklaas
O:     meej Sinte Nikedemus vraog ik un noew fiets.
V:     Sinte Nikedemus komt 't aovend meej Sjaksjoer!

niemendal
niets
O:     1] niemendal= helemaal niets
     2] niemendal= geringe afkomst. < zuid ned.>
V:     Die vrouw van Klaose is van niemendal. Die komt van niks vòrt.
     Die spèèkers kosse niemendal. Ge nimt ze zò mar mee! zeej Jood Maos.

niemes nie
niemand niet
O:     niemes nie: 
     dit is een Brabantse gewoonte; de dubbele ontkenning.
V:     Niemes nie kan dè begrèèpe dè dè zòo is gegaon.

nieveraans
nergens
O:     nieveraans:
     niewer(s), niewaer <mid.ned.> nergens
V:     Ik zuuk al un uur m'n gummieghalge, mar ik kan ze nieveraans vèène

nihil obstat
geen bezwaar
O:     de eerste bibliotheken zijn uit parochiewerk ontstaan. De pastoor had een
     stevige vinger in de pap.
     nihil obstat werd in de boeken gezet door de geestelijkheid. dan stonden
     er geen wereldse zaken of verwijzingen daarna in, die niet 
     strookte met de opvatting van de kerk.
     de pastoor zette dan een stempel in het boek "nihil obstat"
V:     Zeg mister, wè zò dè wille zegge, wè de pestoor altijj vur in unnen boek
     zet; "hielle op straot"?

nijje
nieuwe
O:     nijje schoen. = nieuwe schoenen
     Drik Dèùm; Drik Spierings in de kloosterstraat. [schoenmaker] In de
     winkel stond z'n dochter die duidelijk zeer luid was getaald. Die had 
     als bijnaam Too Kwèèk.
V:     Ik heb bij Drik Dèùm un paor nijje schoen gekocht.

niks
uitdrukking/gezegde
O:     niks dès gemak in oe ôoge.
V:     Wè motte in oewe koffie, melk of sèùker? ik hoef himmel niks. "Niks, des
     gemak in oe ôoge.

niks beginne
haalt niets uit.
O:     niks beginne: er niets mee kunnen doen
V:     Meej Drik van onze Tinus kunde niks beginne. Ge krèègt meej hum gin
     gaore op de klos.

niks doen      ziek zèèn
uitdrukking/gezegde
O:     deze uitdrukking placht Rinus van Boxtel te gebruiken in de tijd dat hij
     ernstig ziek was.
     ut lèkt hil wè mar ut is nie veul.
V:     Zòlang ik niks doe, kan ik alles!

niks vort koome
slechte afkomst
O:     van niks vòrt koome; laag milieu
V:     Hij komt van niks vòrt. Dè's echt totjesvolk.

niks vur niks
uitdrukking/gezegde
O:     niks vur niks, en wèènig vur un bietje
     Gruuntejen: groenteboer van de Pol uit de Koudepad.
     Kop Jèùn: Wim Snels
     drèùvetros: Toon Snels.
V:     Zeg gruunteboer ge zèèt viste duur meej oew boeretoppe". Ge wit ut; niks
     vur niks en wèènig vur un bietje.

nippig
afgepast
O:     nippig; afgepaase
     nippen, neppen, 
     nippen: de mond zuinigjes dicht nijpen
     nippig: lichtgeraakt, vinnig
     nippig koud.
     nipen st.ww. <mid.ned.>: nijpen, knijpen, knellen.
     nipen schriven aen enen...: tegend, bijtend schrijven aan iemand.
V:     Doe toch aaltijj nie zô nippig, d'r is nôot niks aon as ik oe meejneem.
     aanders blèèf mar thèùs

nissels
veters
O:     as ge naor Drik Duim gaot nimt dan nissels meej vur m'n goei schoene!
     Drik Duim > Drik Spierings   had de winkel in de Kloosterstraat. 
     Tegenover zat Toontje van Erven als schoenmaker. Toontje ruimde zijn
     werkplaats nooit op. het afvalleer stapelde zich op als de mest .
     in een potstal. Toontje was unne "grompestoor"
     nestel, nestelaer <mid.ned.> veter, rijgsnoer
V:     Aant Ansems was zò dik dè iemand aanders de nissels uit d'r kerset
     moes aonsjorre!

nist
bed
O:     naor oewe nist gaon. te bed gaan
V:     Ik krèùp op tèèd in munne nist. Ik mot d'r mèrge vur dag en douw èùt.

noen
voor-avond
O:     noene. <mid. ned.>; de tijd van 3 uur in de namiddag noenen> vallen van
     de avond,  in het engels; afternoon!
     noenen middaggebed in het klooster.
V:     In kerstliedje: het noenen van den avond.

noewjaorskoek
nieuwjaarskoek
O:     noewjaorskoek: een ovale, volgens speciaal recept gebakken koek. Op
     de koek stond met suiker : zalig nieuwjaar
     de koek was enigzinds taai maar ook hard. Hij brak
V:     meej 't driekôninge zinge kreege we in de perochie d'n overschot van de
     koeke die bij de Slingerkoek wèère gebakke.

nolf  -  n'olf
uitdrukking/gezegde
O:     n'olf: je maat kennen.
     ik zit aon munnen nolf: aon m'n pree
V:     Luste gij nog unnen borrel Tinus? "nèè laot mar, ik zit aon munnen nolf

nonnen   paters
div. orden
O:     Gutjesnonnen; orde van Dochters van het H .Hart vliegkappe:
     Vliegkappe: nonnen uit de Lange Nieuwstraat Tilburg  
     Paoters van scheut: [pater jan brock]
     Congregatie van het onbevlekte hart van Maria 1862
     Nonne van Ouwen Dèèk:  zusters van liefde; krenge van barmhartigheid 
     Fraters van Tilburg
     Jan Spijkers werkte in de tuin bij de fraters van Goirle. hij placht te
     zeggen; ik wèèrk op de grôotste zaoddrêûgerij van Gôol.
     paters en nonnen: eten; bonen       navragen
     heeroom = oom die priester is.     Taante nonneke: tante in het klooster
V:     De kiepkesschool wèèr dur de nonne bestierd.
     De fraters han hier òk un kweekschool.

nooj
met tegenzin
O:     nooj  > node
     node, noode, noye, noo < mid.ned.> : uit nooddwang, gedwongen, met
     tegenzin
V:     As ik iets nooj doe, dan ist wel schoen  poetse, en ut allernoojst doek
     omwaase!

 67 WOORDENBOEK@HPAUTOMATION.NL HP-AUTOMATION ©

nering | nooj



 N

G
O

O
L

S
E

S
C

H
O

O
L

.
N

L

noppe      stoppe
weeftermen
O:     noppe; oneffenheid in stof wegweken
     stoppe; weeffouten repareren.
     thèùsstopster; getrouwde vrouw die thuiswerk deed. 
     stukke; meestal wollen of kamgaren lappen stof, meestal op rol.
     optaofele: stukken over de tafel trekken voor het stoppen.
     Noppen geb eurde dikwijls met een lichtbak onder de stof om de fouten
     beter te zien.
     Het noppen gebeurde met een groot pincet.
V:     Onze buurvrouw is thèùsstopster. èèn of tweej keer in de week worre d'r
     stukke geleverd die ze mòt noppe en stoppe. Des vèùl stoffig 
     wèèrk.En die stukke stinke as de vèrèkenis.

nöster
unster
O:     nöster. > unster
     unster, <mid.ned.>  afgeleid van unce, onche, once, ons[100 gram]
     de Mèùlezel woog 't ouw pepier meej unne nöster waaraon'ie geprult hà! 
     de Muilezel is bijnaam van van  Iersel . was de derde generatie 
     muilezel. Woonde vroeger op't Paradijske op Gorp en reed met een
     muilezel naar Goirle voor inkopen en boodschappen Hij was in 
     dienst bij van Beusekom. 't Parradèske was een eeuwen oude herberg
     die in de oorlog is gebombardeerd.
V:     In kwikke zèè'k nie goed. Vat mar unnen nöster.

novenaant   naovenaant
navenant
O:     nòvraant, naovraant: schrijnend, navraant.
     dè maokt nòvenaant niks èùt as ge over d'abcove naor Telbörg gaot.
     avenant, advenant  <frans> in evenredigheid  - overeenkomstig - naar
     verhouding
     adventre <latijn>
V:     Is dè kedoowke nie we minnekes. "Nèè, alles nòvenaant".
     Dè's daor un nòvraante situaasie meej die bloejkes van kender.

nukke
eigenaardigheden
O:     nukke : achterbaks, eigenaardig afwijkend gedrag
     nukke < muken, mukken: achterbasks zwijgzaam zijn, ontoegankelijk en
     ondoorgrondelijk, zwijgen
     muke <mid.ned.> heimelijk beraamd plan
V:     D'n dieje van ons heej zôo z'n nukke, en dan ist  unne vèùle pèùtoor

nuuwerwets
modern
O:     nuuwerwets: tegenhanger van ouderwets
V:     Wij hebbe thèùs un niewerwetse pleej meej durspuuling. De stèèrfput
     hebbe ze weg gehaold, en hij is rèècht op ut riôol aongesloote.
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ôliemeule
oliemolen
O:     ôliemeule: 2 staande molenstenen die olie uit zaden perste.
V:     Aon de Dörpstraot stond vruuger neffe 't kefeej van Kubke ve'Gèèsel d'n
     ôliemeule In 1929 is hil de zwik gesloopt. In tweejduuzend en 
     neege kwaam de meulestêen naor boove waor vruuger 't Maoske liep.

olm
houtworm
O:     olm > molm >>  meutel >>>   memel, memels <vlaams>: houtworm, mijt, 
V:     In de kaast èùt de bedeeling zit d'n olm in.

ommegaank
processie
O:     ommeganc znw <mid.ned.> : processie    de stille omgang in Amsterdam
V:     Meej d'n ommegaank van de Zoete Moeder in den Bosch zorg ik de'k d'r
     bij zèè!

omoe
grootmoeder
O:     In Goirle veelal gebruikt voor overgrootouders >> omoe en opoe
     vliegende teering; 
     in dé blòmkôol: niet geboren zijn
V:     Ons omoe hè'k nôot gekend, die is aon de vliegede têering al ooverleeje
     toen ik nog in d'n blomkôol zaat

om't lèèf
Uitdrukking/gezegde
O:     niks om't lèèf hebbe: 1] niets te doen hebben 2] niets voorstellen.
     niks aon't lèèf: geen geschikte kleren om aan te doen.
V:     Sins dèttie meej pesjoen is wittie nie wèttie  môt doen. Hij heej d'n hillen
     dag niks om't lèèf.
     Dè verhaol wèsse vertelde over onze Sjef hà niks om't lèèf.

omt'inder  om'tinder
om het even
O:     omtinder: om het eender
     eender, bnw. <mid.ned.>: eenderlei
V:     Zà'k 't doen of hij? Dès men omt'inder. Ik zèè nie zô êenkennig.

omzette
omspitten
O:     omzette, omlegge : omspitten
V:     Dè'k bij  jouw d'n hof zò omzette hè'k d'r nie bij beschaaje.

onbekwaom
niet bij machten
O:     onbekwaom, nie bekwaom.: niet bij machten, niet bekwaam
     onbequame, onbequaem, <mid.ned>: 1]onaangenaam voor het oog. 2]
     onaangenaam of slecht van karakter. 3] ongepast, 
     onvoegzaam, onterend.
V:     Smaondagssmèèreges is d'n dieje van ons nie bekwaom. De zatlap!
     Ut èès op Bankven is nog nier bekwaom.

onderdeurke
type mens
O:     un onderdeurke   >  klein persoon
V:     'T is gin gezicht, zò'n strèùse vrouw meej zò'n onderdêurke van unnen
     meens.

onderèùtkèèker
stiekemert
O:     onderèùtkèèker.: stiekem persoon. achterbaks
V:     Mèène maot was unne onderèùtkèèker. Ge wiest nie wè ge aon'm had.

ondergeschoove kèènd
niet eigen kind
O:     Peerke  was un ondegeschoove kèènd. zun "zuster" was hullie moeder.
     let op men spreekt hier van hullie moeder. In brabant is het ons moeder
     en hullie moeder
     Zo kon het gebeuren dat een kind als broer of zus van zijn of haar
     moeder opgroeide.
V:     Hà zij nauw un vurkèènd of un ondergeschove kèènd, ik zal ut oe nog
     stèèrker vertelle; "
     Zij was un ondergeschôove kèènd en ze hà zelf un vurkèènd! Nauw
     nauw, 't is un grôot schandaol!

onêûzele kènder
onnozele kinderen
O:     onnozele kinderen: feestdag 28 december. Kindermoord door Herodes
     zie koosjekoosje
V:     Meej onnêûzele kènder ginge wij meej ouw kleere aon langs de deur
     zinge. We zonge van "Koosjekoosje". 

ongedôopt
ruw persoon - iemand zonder kennis van zaken
O:     ongedôopt: ongedoopt >> niet gedoopt  >>> niet katholiek >>>> slecht
V:     Dieje knèècht die'k hep is unne ongedôopte. Hij kan niks, behalve alles
     kepot krèège!

ongedôopte
ondeskundige
O:     ongedôopte: een persoon die niet katholiek is gedoopt. alles wat niet
     katholiek was was slecht en fout.
V:     As ik dè meej die tweej ongedôopte mot maoke komt d'r niks van tetèègt.
     Dan is alles vergabbelêûrd

ongeleejde aajer
uitdrukking/gezegde
O:     ongelegde > ongeleejde
     Ge hoeft nie in te zitte over ongeleejde aajer : geen zorgen maken over
     diengen die nog niet gebeurd zijn.
V:     Meej onze Fons zien we veul aaf. 'T is unne ongeduurige. "t is aaltij mar
     afwachte wèt mèèrge meej úm is. Dè kan wel zèèn, mar ge mot 
     nie in zitte over aajer die nie geleej zen.

ongepermeteerd
niet gepermiteerd
O:     permettre < frans > veroorloven, toestaan, gedogen
     permitteren veroorloven, toestaan
     permittis <latijn> laten gaan   >>>  permetteren; luidruchtig klagen 
     permissie: goedkeuring.
     ongepermeteerd: 't kan d'r nie meej dêûr.
V:     Meej kersmis gaon eete, dè kunne wij ons niet permeteren.
     Hêûrt'um toch us permeteren, ut lèkt wel dettie geslacht wordt.
     Ik hep permissie om hier te meuge koome!
     Hoe dè die meskes van hierneffe gewkleejd gaon is ongepermeteerd.

onledig onleejig
niet ledig = iets doen bezig zijn.
O:     onledich, onledicheit,  bnw. <mid.ned.> druk bezig, bezet, het druk
     hebbende - bezig houden ledig is leeg on is niet. 
     onledigen, ww. <mid.ned.> : bezig houden
V:     Ik maok mun èège onleejig meej lapbôone pelle. De schel smèèr ik op
     mun vratte. Ze zegge dè't helpt. Ôk he'k allís geprebeert ze te 
     verkôope.

onneuzel
onwetend
O:     onneuzel: onwetend als het over personen gaat. zielig, vervelend, als het
     over zaken gaat
     onnosel bvn <mid.ned.>: onschuldig, (nog) geen kwaad doende,
     onzondig.
     we denken hierbij aan de feestdag van Onnozelen Kinderen, 28
     december. De kindermoord door Herodes.
V:     vleej week hebbe ze m'n fiets gejat. "jè dè's onneuzel, naa motte tevoet".
     Dieje vent van d'r dès un onneuzele ziel, dè kunde al zien as g'um inz'n
     ôoge kèkt.

onnèùzele kender -  onnèùzel
zie koosje'koosje
O:     onnosel <mid.ned.>: onschuldig, geem kwaad doende
     onnoselijn, onnoseline, <mid.ned.> onnozele kinderen [te bethehem
     vermoord]
     Onnozele Kinderen;  herinnert ons aan het evangelie van de kindermoord
     van Herodes.
     onnèùzel in relatie met persoon vertaald men naar dom, niet slim.

onnutte praot
nietszeggend
O:     onnutte praot: onzinnige praat verkopen.
V:     Dè's onzin wè ge èùtkraomt, dès praot van nieks, dè's onnutte praot.

onpertijje, 
in zijn wezen laten
O:     onpertijje, soms lijkt de "p" op een "b" onbertijje
V:     Laot die kender toch onpertijje en zit'r nie constant bovenop.
     Laot mèn mar onpertijje dan koomet wel goed.

onsnik
niet  snik
O:     niet goed snik: niet goed wijs
V:     D'n dieje trult, en heej te grôote latse en kèkt schèèl. Die heej un onsnik
     èùterluk.!

onthouwd oewen dag
uitdrukking/gezegde
O:     onthouwd oewen dag. afgeleidt naar tekst bijbel / evangelie
     Gedenk de dag des oordeels! [dan moet je verantwoordig afleggen over
     je doen en laten.]
     bron: Klaoske van Gils.
V:     Gè kunt dè nauw wel mèène degge ut goed vur mèkaar het, "mar
     onthouwd oewen dag.

onverdeelden boedel  / onverdilden boedel
erfrecht niet toegepast bij overlijden
O:     Bij boere families kwam het nog al eens voor dat kinderen niet trouwde of
     een enkel kind trouwde. Alles bleef bij elkaar wonen en zette 
     het boerenbedrijf gezamenlijk door. Als niemand bij overlijden zijn deel
     opeiste gebeurde er niets en bleef het zoals het was. Hier spreekt 
     men van een onverdeelde boedel.
     onverdeelt, bnw. <mid.ned.> onverdeeld
     onverdeellijc, bnw. <mid.ned.> een en ondeelbaar
V:     Bij grutvadder Stads was ut unne onverdeelden boedel. Laoter toen de
     taante èùt d'n tèèd waare is't alsnog goed gekoome.

onverdoes  onverdoens
onnodig,    zomaar
O:     0nverdoen >onverdoes
     verdoen , verdaan: verdelgen,
     verdoen, verdoin ww <mid.ned.> besteden, gebruiken voor een bepaald
     doel, verkwisten, nutteloos verbruiken
V:     Z'n spaorcente heetie onverdoes op gemaokt. 
     Ik kan dè zòmar nie onverdoens opmaoke. Daor maok ik sund van.
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onverseert
ongedeerd
O:     onverseert
     onverseert, bnw. <mid.ned>: ongedeerd
V:     Ik was onverseerd toen ik op d'n Baokertaand meej m'n fiets de slôot
     inreej.

ôoge   -    overschiete
uitdrukking/gezegde
O:     hij is z'n ôoge aont overschiete= een hazenslaapje in stoel. Als je ogen
     dicht vallen.
V:     'T is gin sôort van weer, ik krèèg gin werk uit haande, ik dèèk dè'k  m'n
     ôoge efkes gao overschiete.

oojevaor
uitdrukking/gezegde
O:     dur d'n oojevaor in't been gepikt.   > kind geboren tegen kinderen werd
     dat verteld als er weer een kindje was geboren. Daarom moet ze 
     het bed houden
V:     Ons moeder is wir dur d'n oojevaor  in d'r been gepikt, en ut zusje hiet
     Anneke.

ôome
oom
O:     Er zijn in Goirle families waar de oudooms aangesproken worden met de
     naam en oom als toevoeging. Harrieôom. Drikôom, enz
     Een broer van ouders werd aangesproken met; ôom Piet, ôome Toon,
     enz
     oom, ome, ohem, oem, znw. <mid.ned.> oom  >> outoom, oudoom:
     grootvader, oudoom.
     umkes; ooms
     wij praten niet van oom Jan >> ôome jan : oome Jan.  Het meervoed is
     dan oomes
V:     Onze ôome Jan wôonde neffe onze pietôom. Hij zeej aaltij ik woon neffe
     onze ôome Piet.

oopetoedêûre
klapdeuren
O:     oopetoedêûr > open toe deur: klapdeuren die twee kanten op
     scharnieren.
V:     Jan Fust had in z'n kefee tussen de bar en de keuke un oopetoedêûr.

oore -  zêevere
uitdrukking/gezegde
O:     de oore van oewe kop zêevere: aan een stuk door nikszeggende praat
     verkopen 
     de blèène op oe oore zêevere: praat constant tegen je aan met
     nikzeggende "zêeverpraot"
V:     Hij wit'tut altijj beeter! En hij zêevert oe de blèène op oe oore!

ooverènsie
over hebben
O:     ooverènsie
     overen ww. zw. <mid.ned.>: overschieten >> overenschap: overschot
     geschoept: gestolen
V:     Hèdde gij sewèèle nog un fiets in ooverènsie, de mèn is geschoept

ooverschiete, ôoge
hazenslaapje
O:     ooverschiete: m'n ôoge overschiete
V:     Nao 't eete moet ik aaltijj efkes m'n ôoge ooverschiete.

op de bonnefooj
geen geld meenemen
O:     a la bonne foi  <frans> 1]op goed geluk 2] in goed vertrouwen
     In Goirle een karnavalsorkest met de naam "bonne fooi"
     op schabber de bonk betekent het zelfde
V:     Ik zèè hier op de bonnefooj, want ik zèè platzak!.

op slot van reekening
per slot van rekening
O:     op slot van reekening:
     Cees Robben gebruikt "op slot enz." in 1977 in een prent van de week.
     Hierover wordt hij door Nico Peijnenburg onderhouden met de 
     vermaning ; "drie maal foei. Je kent je moederstaal niet. In Brabant zegt
     men op slot van rekening" Hij spreekt ook van overbodige 
     bladvullende krasjes.!!!
V:     Op slot van reekeninig hedde gelèèk, mar ge krèègt ut nie.

opboere
op stap gaan
O:     boere nog op: gaan weg om iets te gaan doen.
     onderstaande tekst van C. Robben
V:     Ik zie ze nog gaon d'n Ties en Arjaon.
     Ze boere nog op want ze hebbe gedaon.

opdekkke, opwaase
tafel dekken, de afwas doen.
O:     taofel opdekke,taofel afrèùme
     opwaas, omwaase, afwaase: omwassen
     'n bed opdekke, 'n bed afhaole
V:     As gijj de taofel opdekt zal ikd'n opwaas doen, dan kan ons moeder de
     bedde opdekke.

opdoen -   opgedaon
tegen komen
O:     opdoen: gaande iets op je weg komen.
V:     Meej de kermis hè'k munne meens opgedaon. dè's naa krèk firtig jaor
     geleeje

opgedirkte dochter / zuurkôolkaaj
uitdrukking/gezegde
O:     Ge veèènd daor niks as un opgedirkte dochter en unne zuurkôolkaaj :
     met andere woorden "kouwe kak"
     zuurkôolkaaj: zuurkool werd in een grote aardenwerken pot op zuur
     gezet. de pot werd afgesloten met een bordje met daarop een kei of 
     steen.
V:     Daor is't èèrmoej troef, die hebbe gin lèùs dôod te nèèpe. Ge vèènd daor
     niks as un opgedirkte dochter en unne zuurkôolkaaj

opgewèèrmde pètaosie  (petaosie)
uitdrukking/gezegde
O:     als men met een woow meej kender trouwde zin de meense; hij dörft wel
     wè aon, t'is toch mar opgewèèrmde petaosie.ander gezegd: 
     dur zitte nogal wè lappe op! [veel kinderen]
     pètaosie > staamp:  stamppot
     pètaosie >> potage <frans> : soep
     petazzie <vlaams>
V:     Trouwt hij meej die woow? naow des opgewèèmde pètaosie, en daor
     zitte nog al wè lappe op!

opgezet zèèl
uitdrukking/gezegde
O:     Meej un opgezet zèèl  = verbolgen, kwaad
     waorend: waarheid
V:     Meej un opgezet zèèl trok'ie d'r tussen èùt, toen ik'um de waorend ha
     verteld

opjèùne
opjutten
O:     opjeune: opsteuke
V:     We zulle'num is goed opjeune dettie taovent naor dè meske gao. Ze mot
     niks van hum hebbe.

opkalliefaatere
opknappen
O:     kalfateren=reten met  mos of palmvezels stoppen. Scheepswanden
     waterdicht maken
     calfater <frans>  = breeuwen 
     secreet: pleejhèùs >  wc >> secret bn. <frans> geheim, verborgen,
     heimelijk
V:     Ik hep ut secreet aacher in den hof opgekallifaaterd.  

opkaomer
opkamer
O:     verhoogde kamer boven de kelder achter een deur bevond zich meestal
     een trapje met 3 treden wat tevens een luik was. Het luik was 
     de toegang naar de kelder onder de opkamer.
     camera znw <latijn> : kamer, vertrek. In middeleeuwa latijn ook
     gerechtszaal, raadzaal
     kamára, <grieks> : gewelfde kamer
     camer, camere, znw. <mid.ned.> : gewelf, stookplaats, kamer met
     stookplaats
V:     Keej van Erven, un dochter van Peeterke Paoterkes, heej Jan Paop aon
     z'n ènd gediend. Ze sliep op de opkaomer. Laoter heej ze ut 
     hèùs ge orve.

opneuker - oplewaaj
opdonder
O:     opneuker: vuistslag
     oplewaaj: opsodemieter: pak slaag
     unne klèène opneuker: een klein persoon >> un opneukerke
     nöken, nucken, <ned.duits> stoten, rukken.
     neuk <afrikaans> hard slaan, hard gooien, 
V:     Hij was stront bezoope, mar hij dêelde unne lilleke opneuker èùt!
     Ut Mèùske, des unne klèène opneuker.

opnootiesiebluukske
notitieblok
O:     de pliesie had un opnotisieblòkske waarin ie meej un pollôojke alles
     opschreef.
     opnotiesieblökske - buukske  pleonasme
V:     Ik neem overal un opnootiesieblökske meej naor toe, want ik hep un
     memorie as un gernaol.

opoe,  omoe
oma
O:     opoe: grootmoeder
     opoe; oma van vaderskant
     omoe; oma van moederskant
     otepoe <nw.ned.> : grootmoeder   
     opoe een verbastering van grootmoe. tegenwoordig; oma.
V:     Ons opoe en ons omoe zaate saome in't gesticht bij de nonne.

opsmuk
opmaak, goed voor de dag willen komen
O:     smuc, bnw. <mid.ned> :  mooi, netjes 
V:     Die maoke nogal we opsmuk vur d'r brèùloft. "Dè hedde as niet komt tot
     iet!"

opstinaat
obstinaat   opstandig
O:     obstinaet  bnw. <mid. ned.> :  hardnekkig verhard 
     publisiteitsjaore> bedoelt wordt pubertijd
V:     Ons Mientje is tegeswôorig opstinaat, ik dèènk desse in de
     publisiteitsjaore zit!

opwaas
omwas
O:     opwaas >> omwaas >>> vaat doen.
     òrgt: aanrecht
V:     Hil d'n opwaas stao op d'n òrgt.
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ordeneere
ordonneren
O:     ordeneere: bevelen, opdragen
     ordonner, ,frans>: schikken, regelen.
V:     Bij ons in de Guld stao in de ouw reegelementen wordt nog gepraot van
     ordeneere.

örgeldraajer
orgeldraaier
O:     örgeldraaier: overdrachtelijk bedoelt voor iemand die er onverzorgd
     uitziet, of slecht gekleed is.
V:     Toen ik saoterdagsaoves naor beneeje kwaam, nao dè'k un ketier vur de
     klirkaast hà gestaon, was ut êenigste wes ze zin; "ge ziet d'r 
     èùt as unne örgeldraajer. Ge gaot mar trug naor boove".

orgt
uitdrukking/gezegde
O:     Die is op unne kouwe òrgt gemaokt. uitdrukking om aan te geven dat
     iemand zeer lelijk is. 
     anders gezegd: as ge hum aonkekt doe'et zeer aon oe ôoge.
     Die is zò lilluk desse un geweer maag draoge! 
     unne zultòrgt; terrassowerken
V:     Die is lillek...... dè doe zeer aon oe ôoge. Ze lekt op unne kouwe òrgt
     gemaokt 
     Bij ons thèùs han we unne zultòrgt meej tegeltjes in d'n lekbak.

orweege
  in de mode
O:     orweege: ineens allom gedaan of aanwezig.
     ore <mid.ned.> : uur
     ore < mid.ned.>  oor.  { orweege, > ore weege: van horen zeggen}
     orweege >>orspronc <mid.ned.> het eerste begin, begin maken
     orweege: mogelijk goirlese uitdrukking die in Tilburg niet bekend is.
V:     As de rog van d'n ekker is gedaon, is vliegere in orweege.
     Van die korte kleejkes is nàuw in orweege

os
uitdrukking/gezegde
O:     ik kan unne os laote kalvere > ik kan alles, tot het onmogelijke toe.
     tegenhanger van alles kunnen; niks kunde, dè kunde!
V:     Mèène meens kan alles, ik hep gîman nôodig. Hij kan unne os laote
     kalvere!

osse
uitdrukking/gezegde
O:     ge beslègt de vette osse wel, die vuule n't òk ooveral > zegt men tegen
     iemand die kleinzerig is.
V:     Munne kop doe zeer, en m'n maog is van streek, munne têen is
     ontstooke, en zelf zè'k òk nie goed. "ge beslèègt de vette osse wel"!

ouwbèt, aauwbèt
kwatser
O:     ouwbet, auwmêût
     ouwebette ww.
V:     Dè ouwbet is un goddelijk aauwhoer!

ouwe
vader
O:     d'n ouwe >> vadder vader
     in positieve zin was het vadder, in negatieve zin; d'n ouwe
     onze vadder >> onze pa.
     In Goirlese families wordt veel "ge-onst" Bij neven, nichten en dikwijls nog
     verderweg familie spreekt men van "onze ....." 
V:     Onzen ouwe is ginne gemakke, daor doede nie meej wè ge wilt!

ouwejaor
ouderjaars avond
O:     ouwejaor: oudejaar
     ouw'int'nuuw/; oud in nieuw
     deurspeule: met kaartspel naar 12 uren .
     nieuwjaor; de wens van oudsher die werd uitgesproken was: "un zaolig
     noewjaor en un goej begin".
     kerbiet: zie kerbiet
     Oliebolle: smoutbolle.
V:     Meej ouwejaor speule we deur, dè hen we al wel duuzend keer gedaon.
     Meej Ouwejaor han we stee vaast ôliebolle en appelbiljees.
     Vuurwèèrk han we gin. Wij schoote meej kerbiet in un melkbus.

ouwer
ouderdom
O:     d'n ouwe >> vadder >> vader.
V:     Ze is wè klèèn vur durre ouwer.
     Welke ouwer zòtie hebbe?

ouwmannegesticht
bejaardenhuis
O:     het tehuis voor oude mensen bij de Zusters noemt men gesticht.
     't ouwmannegesticht
     't ouwwèèvegesticht.
V:     Ut ouwmannegesticht bij de nonne in de Berg is opgedoekt. Naauw
     hemme un bejaardehèùs meej unne schoone naom; Vennerode, 
     mar ut wordt nog steeds bestierd dur de nonne.

ouwmeut
kletser
O:     ouwe meut: kan zowel manlijk als vrouwlijk.
     meut: <mid.ned.> : ouwelijk meisje, oude vrijster, zeurkous
V:     Onze Jaon is un grôot ouwmeut. Hij gelêûft zèlf vòrt wettie zeej!

overlijden
uitdrukking/gezegde
O:     Ge mot oe'e jas nie uitdoen vur dège te bed gaot.   
     Ge krèègt un hèm aon zonder zakke!.
     Des un schaojlek lèèkk.    "    
     Hij slôot z'n ooge en vertrok naor den hemel of de hel. 
     Hij heej zunne lepel weg geleej!
     Hij heej z'n gat dicht geneepe!
     Hij leej op ut strekstrooj.
     Unne kristelijke dôod: zachte dood.
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paard   -   mulder
uitdrukking/gezegde
O:     Hij schaomt z'n èège as't pèèrd van de mulder. 
     Het paard van een molenaar moest dikwijls een zware last trekken. Als
     een paard hard moest werken, ging hij in de burries hangen, met 
     z'n kop naar beneden. 
     De PRIBA was de eerste supermarkt in Tilburg. Een werknemer van de
     gemeente had er gestolen. Heel de jeugd zong voor de deur : 
     "hee babberia jatte bij de Priba, daar kun je alles hale zonder te betalen" .
     ongeveer 1962   Dit was een onvervalst volksgericht. De 
     man is uiteindelijk verhuist en heeft zijn baan verloren op het
     gemeentehuis  H.v.E.
V:     Hij heej geschoept bij de Priba, en nauw schaomt'ie z'n èège als't pèèrd
     van de mulder.  

paase
uitdrukking/gezegde
O:     Vadder Vermeule: schoonvader van Cees van Kuijk.
V:     Vadder Vermeule die timmerman was zeej aaltij as iets goed paaste: "Dè
     paast as unnen lul in un weedevrouw!

pain perdu
verloren brood
O:     pain perdu:
     perdu, bn. <frans> : verloren, weggegooid
     bij de fraters in Goirle op de kweekschool werd 1x in de week van al het
     oud brood pap gemaakt.  > 
     bron: Meindert Hoogendijk
V:     In Gôol zaate de kweekelinge, die èùtèndeluk fraater moese worre, mar
     veul hinge vur dieje tèèd durre rok aon de kapstok.

pak  -  gaon
uitdrukking/gezegde
O:     meej 't pak gaon: negosie èùtvente langs de baon 
     Cees Slichtendonkere   naam : Peijnenburg 
     Cees Pak uitzoeken  van Rooj?
V:     Cees Pak wôont op d'Abcove in wè vruuger de boerderij van Priems was.
     Naa zent twee hèùskes.Dè pleintje wè d'r vur leej hiet de 
     Wouwer. Vruuger stonde daor de sigêûners die Gôol aon din.

pak meej tweej broeke
costuum
O:     pak meej tweej broeke: de broek versleet sneller als het colbert. Daarom
     werden er twee broeken bij geleverd.
V:     Ik kocht aaltijj un pàk meej tweej broeke, dan kon ik jaore verrèùt, en had
     aaltij un fesoenlek vervat.

pàkaon    pak aon
handtastelijk persoon
O:     pàkaon: zie ook vàtaon.
V:     Vrijjde gij meej hum? Nauw paast d'r vur op, 't is unnen pàkaon.

pakkendraoger
bagagedrager
O:     munne pakkendraoger is keduukluk. ge kunt nie aachterop.
V:     As ge un fietspinneke had om op te stappe, konde ginne pakkendraoger
     d'r op zette, want dan klapte meej oe gemaacht op dè ding.

paljas
grappenmaker
O:     paljas:
     paillasse, znw. <frans> : potsenmaker, fratsenmaker
V:     Onze Fraans wil aaltij de paljas èùthange, as ie un piske op heej

palm
buxses
O:     palmzondag.
      Aachter onze Lievenheer stikt un palmtekske
     't Kapblökske: Nellie van Erven getrouwd met Drik Vermeer van Naris.
     de zaterdag voorafgaande aan palmzondag werd het nieuwe wijwater
     gewijd. Dan stonden er zinken teilen aan de kerkdeur waar de  
     parochianen nw wijwater konden halen. Thuis werden dan de
     wijwatervaatjes opnieuw gevuld.
V:     Bij 't Kapblökske stao unne palm van un paor honderd jaor oud. Pestoor
     Pessers haolde daor de palm vur paose. [palmzondag]
     Ik ging meej onze vadder wijwaoter haole aon de kerk. Ut was bekaant
     op. Dè gift niks zeej'tie. Hij ging naor de kraon en deej 4 êemers 
     in de zinke teile. Ge zaagd de meense dèènke! Wijwaoter, zeej'tie kunde
     in tegestelling tot sneevel oneindig aonlènge. Ik snapte daor 
     niks van, mar ik vond ut wel aorig.

pandoer
pandoer
O:     pandoer
     pandur <kroatisch>: soldaat, 
     pandoer ,zuidned..: scheldwoord voor agent,m pak slaag, een wildebras. 
     in  Goirle wordtc er nog een betekenis aan toegevoegd;
     vaast pandoer: vaste terugkomende gewoonte
     èùtgepandoerd; afgewerkt, eruit liggen.
     Joske de Boer: uitbater van cafe de Vriendschap net voor de brug in Riel
V:     Bij Joske de Boer in Riel zè'k èùtgepandoerd, daor koom ik niemer binne.
     op zondag naor de opoes is vaast pandoer.

panhèùs
herberg met een brouwerij
O:     panhèùs: café met een eigen brouwerij
     pan: brouwketel
     panchijs, panchsijs, znw. m. <mid.ned.>; heerlijk recht op het brouwen
     van bier.  Panchiser: de ontvanger ervan.
V:     Waor de Tilbörgseweg op de Berg èùtkomt stond ut irste Nonneklôoster.
     Daorvèùr stond d'r un panheus.

pannelap
pannenlap
O:     pannelap; een door huisvlijt gehaakte katoenen lap voor hete pannen van
     het vuur te nemen.
     kwezellap:
V:     As ge naa nog êene keer menne pannelap as poetslap gebrèùkt, vat ik
     oe bij oe lèùrve.

panschropsel, panneschröpsel
nakomertje
O:     zie schèèrkuukske
V:     Ons Toontje was't panschròpsel, en dè konder aon zien.!

paojke
padje
O:     paojke, padje
     paoj: paden
     pat m. znw. <mid.ned..>: smalle weg padekijn padelijn, padelkijn.
     paadje znw. m. en onz. <zuidned.>
V:     'T straotje is èègeluk un onêûglek paojke van't Bos naor de Vurhaaj.
     Vruuger hiete dè den doelendèèk.

paone
onkruid
O:     paone: onkruid met wortelstokken
     panen volksnaam voor kweken.
V:     Hil't graas zit vol meej paone. Mar jè, t'is òk gruun.

paop
wereldlijke geestelijke        priester
     paep - pape - paepsch; mid. ned.>> priester paopse stoutheid    >>
     reformatie
     paepen; katholieken
     Jan Paop > Jan Spapens   
     unne intresaante Dik > gierig
     paapse stoutheden: begrip uit de reformatie. katholieke provocaties
V:     Jan Paop was unne intresaanten Drik, en unne pinnekesklèùver.

paosbist paos-bist
paasbest
O:     Met Pasen komen de zomerkleren van de zolder. Ook werden de
     kinderen in nieuwe kleren gestoken.
V:     meej Paose krèègt onze vadder un noew pak. Dan is'ie op z'n paos-bist.

paose
uitdrukking/gezegde
O:     meej oe aajer nao paose kome! te laat komen met iets
     oe'e paose houwe: op witten donderdag naor de voetewassing, op goeje
     vrèdag naor d'n krèùsweg, en op paoszaoterdag te biechte. 
     Dan hedde oe'e paose gehouwe.
     onthouding: geen geslachtsgemeenschap.
     paes,pace, paesse, pays znw.<mid.ned.>: 1) vrede rust. 2) de vredekus
     van Christusaan zijn volgelingen. 
     paeschkerse, paeschkaerse znw. vr. <mid.ned.>: paoskèèrs.
     belooke paose: de zondag na pasen in het oktaaf van pasen.
V:     Ge zèèt naa te laot. Ge komt meej oe aajer nao paose!
     Goeje vrèdag was unne vaastendag meej onthouding. Dè onthouding
     kon de mister op school nie èùtgeleej krèège.

paose  /   pinksteren
uitdrukking/gezegde
O:     as Paose en Pinkstere op eenen dag valle: nooit,
V:     Wanneer gaode gij oewe Paose houwe Leo! Dès gemak zat, as Paose
     en Pinkstere op eenen dag valle

paose houwe
katholieke rituelen voor pasen
O:     oewe paose houwe: de kerklijke rituelen voor pasen bezoeken en
     belijden. Dat wil zeggen: 
     Op Witte Donderdag naar de kerk voor de dienst met de voetenwassing.
     Tevens wordt dan het Allerheiligste uit het tabernakel gehaald 
     en in de sacristie opgeborgen. Het tabernakel bijft open.
     Op Goede Vrijdag om 15.00uur naar de kruisweg. De pastoor, begeleid
     door misdienaren trekken lands de kruiswegstaties in dec kerk 
     met gebed.
     Op Paas-zaterdag naar de kerk voor het bichten en je zonden belijden.
V:     Ik houw dees jaor ginne Paose. 'K hèp gin tèèd, gin zin, en munne kop
     stao'ter nie naor.
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paoterenoster
rozenkrans,    gebedsnoer
O:     patere noster = onze vader 
     As ge oewe paoterenoster gedaon hèt motte ut medaolieke kusse.
     pater noster,  paternoster <mid.ned.> : gebed; onze vader
     pater n oster, <latijn> : onze vader
     in de 16e eeuw werd de naam van het gebed omgekeerd. voorheen
     heette het "vaderons" 
     paternoster; later werd de naam ook gegeven aan het bebedsnoer, de
     rozenkrans.
V:     Een boer is zijn paard aan het bewerken met een eind hout. Het paard wil
     niet in tuig. De pastoor komt langs "nouw Jaon ik waar liever 
     oewe paoterenoster as oe pèèrd." De zal nie meejvalle pestoor, want die
     hangt al jaore aon unne spèèker neffe mun bed!

papköster
dik kind     
O:     papköster: klein kind, baby, die er zeer "gezond"uitziet > papzak
     pampelen: bijvorm van pampen  => pampzak, pampköster.
     pampen, <zuidnederlands>:  volstoppen, opproppen, inzonderheid in
     toepassing op overdadig eten
     pap, pappe, znw. <mid.ned>: pap, meelbrij, vloeibare spijs, lepelkost,  =>
     pappen: pap eten.
     bron: fam. vermeer de brouwer
V:     As'ut zunne tèèd is mot'ie mar koome, aanders worret zonne papköster.
     [geboren worden]

pappot
pot waarin pap wordt gekookt
O:     pappot:
     pap, pappe znw. vr. <mid.ned.>: pap, meelbrij
     pappen zw. ww. <mid.ned.>: pap eten
V:     Nao de èrpel kwam de pappot op taofel en dan moeste vlot woore wôdde
     wè hèbbe.

papschool
kleuterschool
O:     papschool: school voor kleine kinderen die nog op pap leefden.
V:     De kakschool wèèr òk de papschool of bewaarschool genoemd.

papzak
dik kind
O:     papzak zie ook papköster
     pap, pappe, znw. <mid.ned.> pap, meelbrij, vloeibare spijs
     pappen, ww. <mid.ned.> pap eten.
V:     Ge mot dè meej jullie Keesje un bietje bijhouwe, op dees menier wordt 'ie
     enne dikke papzak.

passie preken
uitdrukking/gezegde
O:     hij prikt de passie.  > doet zich schijnheilig voor
     passie preeke = de pasen preken
V:     Zelf is ie gin haor beeter, want vruuger stond ie bekend as unnen bonten 
     hond, en dan moet'um nauw de passie hêûre preeke!

pastoor   pestoor
uitdrukking/gezegde
O:     De pestoor doe òk gin twee misse vur't zelfe geld; zegt iemand die niet 2
     keer hetzelfde wil doen.
     anekdote: In de oorlog kwam pastoor Wassenberg te overlijden. Hij lag
     opgebaard en de parochianen kwamen afscheid nemen.
     Ook Jan Smits bracht een bezoek. Na afloop zei hij. 
     De pestoor laag meej noew schoene in z'n kiest en wij hebbe d'r gin.
V:     Jaonus, kunde gij die dêûr òk nog schildere? Nèè, de pestoor doe òk gin
     twee misse vur't zelfde geld.

pastoor - klagen
uitdrukking/gezegde
O:     as de pestoor niemer vraogt, en d,n boer niemer klaogt dan vergao de
     wèèreld.
V:     "Vurige week was't te hêet, en nauw is vis'te nat, en nog koud d'r bij" stop
     toch meej dè geklaog. 't is nie gemak goed." As de pestoor 
     niemer vraogt, en d'n boer niemer klaogt vergao de wèèreld!"

pateelkom
schotel
O:     pateelkom: aardewerk schotel met goud afwerking
     patene pateen znw. vr. <mid.ned.> schotel bak; met gouden of verguld
     zilveren schoteltje door de bisschop gewijd om hostie op te 
     leggen
V:     Bij Verhaage thèùs, in de Hôogstraot,  stonde twee pateelkomme op de
     kaast. alleen is goud was nie zô goed gelukt.

pàtrenaot
patrenaat
O:     pàtrenaot > patrenaat. 
     pàtrenaot: parochiewerk veelal voor de jeugd
     pàtrenaots kaorte: kaarten zonder risico's te nemen.
     pàtrenaotsgebaauw: gebouw waar patrenaat gevestigd was
     pàtrenaotsvoetbal: slecht voetbal
     patronaat <latijn> : beschermheerschap van een kerk
V:     In de noew perochie was in de blokhut ut pàtrenaot.

pàtriejarg ook wel pàtriejark
vreemd persoon
O:     vreemd heerschap die geen vertrouwen wekt 
     patriárch  patriárches > patriá= geslacht, stam - arche= aanvang >>
     stamvader van een geslacht de stamvaders en familiehoofden van 
     een joodse familie. 
V:     Dieje vrijer van ons Lies is unne vrèmde patriejarg. //ik weet nie wè'k
     aon'um hep.

patscheet
ontstoken ooglid
O:     patscheet:
     een huismiddeltje was een compres van "getrokke theejblaojer"
V:     Mèèn zuster hà as kèènd veul laast van patscheete. Ons moeder maokte
     dan un compres van getròkke theejblaojer die d'r op wèère 
     geleej.

patscheet, padscheet
geen
O:     patscheet: ontsteking aan ooglid.
     etymologie onbekend. Er bestaan in de dialecten veel varianten voor
     padscheet.
V:     Meej m'n padscheet kan ik nie onder de meense koome, ik blèèf thèùs.

paviejotjes , paviejotten
zelfgemaakte bloemen
O:     paviejotten
V:     Meej de gouw brèùloft waar de straot versiert meej bumkes, die vol hinge
     meej paviejotjes die ut vrouwvolk han gemaokt.

pedaole
pedalen
O:     pedaole > fietspedaole: trappers
     pedale znw <frans> pedaal
     pedales znw <latijn> pedaal
V:     Ik raokte meej m'n pedaole de kaajbaand, raokte in onbelans, en flikkerde
     teege de grond.

peddelèèr
fiets
O:     gehoord bij de frietboer in Poppel van unne Gôolse op de terugweg van
     d'n Meerselse Dreef [mariaoord]
     pedale, <frans> pedaal.
V:     Zedde meej de peddelair? dè zal teege valle meej dieje straffe wend.

peeje
wortel
O:     peeje: wortel >> peejstaamp
     sèùkerpeeje
     peejkes
     peej: is niet uit het Middelnederlands opgetekend. Kiliaan 1599 vermeldt
     het wel. >>pee, pote *kiliaan* peen, pooten geel wortelen
V:     Meej Driekôninge maokte we van unne suikerpeej of voejerbiet unne
     lampion. 
     Peejkes meej ertjes vèèn ik hêel lèkker.

peejstaamp
stamppot
O:     peejstaamp mes hasjee de's pas goej ete!
     petossie; stamppot
     staamp;stamppot.
     petazzie <vlaams>  >> potage <frans> /; stamppot
V:     Vur staamp meej flink wè spekvet môoge ze me snaags èùt m'n bed
     haole.

pèèl op trekke
uitdrukking/gezegde
O:     gin pèèl op trekke: niet op aan kunnen
V:     Ge kunt 'ur gin pèèl op trekke wanneer ie langskomt.  Z'n klep stao zoals
     de wend stao!

peelu      pulling
groot kussen
O:     een grote zak gevult met stro of kapok voor op het voeteinde bed. [warme
     voeten] 
     pulvinus <latijn>   = kussen
     poluwe, poeluwe, poelu, peellu, pulwe, poel <mid.ned.> peluw, kussentje,
     
     pilou <mid.ned.> : weefsel, pluizige katoenen stof.
     kapuk <maleis> zaadpluis van kapokboom   >>  kapok: 
V:     In Dèùtslaand hà'k nog unne peelu op m'n bed. Jan Kloks had nie dêûr
     deggem moest oope vouwe. Hij vond smerges dettie un 
     verrekte korte deeke hà.

peenetensie     pînnetensie
penitentie
O:     boetedoening na de biecht
     peenetensiewèèr
     pînetensiewèèrk: precisiewerk ook wel monnikenwerk genoemd.
     penetencie <mid.ned.>: de opgelegde boetedoening, kwelling
     paenitentia  <latijn> : berouw. > paenitet
V:     Sokke stoppe dès pînetensiewèèrk, zeej ons oma, en ze gao op staoj aon
     verder.

pèèrd  -  versleete
uitdrukking/gezegde
O:     beeter un ouw pèèrd kepot as un jong versleete.
V:     Die verrèkte jong doen niks hier in d'n hèùs. As ik thèùs koom kan ik alles
     doen, mar jè "beeter un ouw pèèrd kepot as un jong 
     versleete".
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pèèrd  -  vloed
uitdrukking/gezegde
O:     vruuger was'ie pèèrd in de vloed.: vroeger stelde het niet veel voor met
     de man. Hij moest hard werken
V:     Teegeswôorig heetie vèèf huis in de botstraot, mar vruuger was'ie pèèrd
     in de vloed

pèèrd -  kont
uitdrukking/gezegde
O:     voerman: voorloper van een transportbedrijf. De voermans reed met
     paard en wagen.
V:     Wij wôonde vruuger neffe Jaonneke Saantvoets, de voerman. As wij ut
     d'r neffe han gedoen wèèr d'r gedrèègd meej: Pas op mènneke, 
      ik douw oe in't pèèrd z'n gat.

pèèrd en kèèr
uitdrukking/gezegde
O:     keere > omkeren > draaien
V:     Ons Dien krèède nie van hèùs. Die is aaltij thèùs. Ge krèègt ze meej
     pèèrd en kèèr nog nie van hèùs! Die zal nie gemak unne vrijer 
     opdoen. 
     Die hebbe pas un grôote hèùskaomer. Ge kunt d'r meej pèèrd en kèèr
     keere!

pèèrd koome,        tevoet gaon
uitdrukking/gezegde
O:     ut komt te peerd, en 't gao tevoet; je mankeert sneller iets als dat je er
     vanaf bent.
     deze uitdrukking gebruikt men altijd in combinatie met ziek zijn.
V:     Naa zè'k al drie weeke nie goed. Ut wil ginne kaant èùt. "Jè ut komt te
     pèèrd, en ut gao te voet.

pèèrdeblom
paardebloem
O:     zie pisblom
     pissenlit <frans> paardebloem
     gaanzetonge; blad van paardebloem >> gruunvoejer vur kènèèn.
V:     Hedde veul pèèrdeblomme, dan hedde veul gaanzetonge.

peerke
kop koffie
O:     un goej peerke: un goej tas koffie.
V:     Vrouw, ge het un goej peerke gezet,

pêerke
lamp
O:     pêerke > lèèmke    
     bijnaam Cees de Rooy, loodgieter, ut lôoplèèmke!  In de etalage stond en
     jaren-lang een aantal lôoplèèmkes.
     kaars > watt eenheid om verlichtingssterke aan te geven cq opgenomen
     vermogen.
V:     Kiske, haolt'is un pêerke meej un dikke fitting van feftig kèèrs.

pêerke donderswaoter
geneeskrachtig water
O:     pêerke donderswaoter, pêerke donders waoter.
     pêerke > pirke.
     In tilburg aan de rugdijk staat het geboortehuis van Petrus Donders, in de
     volksmond Peerke. Peerke was werkzaam onder de 
     bevolking van Suriname.
     Peerke is unne hèllige. Achter d'n hèùs stao unne put die mistentèds
     drêûg stao. Mar as- ie waoter gift ist heel goej geneeskraachtif 
     waoter.
     het water wordt geneeskracht toegedicht. 
V:     Zeg Jaonus 't Pêerke donderswaoter fleske is omgeflikkerd. Kunde gij
     sewèèle un zondag noew waoter meejbrenge. Ons Merieke heej 
     aaltijj koppènt. En ons Pêerke helpt aaltijj.
     Pêerke donderswaoter is veul straffer as wijjwaoter van de Pestoor.

peezerik
uitdrukking/gezegde
O:     Uitgesneden roede van een varken werd gebruikt om zagen te smeren. In
     Hilvarenbeek waren vele boomzagers die er op uit trokken. 
     ze liepen achter elkaar met de grote boomzaag ertussen. Ergens
     bungelde dan ook nog een pezerik om de zaag te smeren. Zo komen 
     de Bikse mense on durre bijnaom. Pezerikken.
     gaon as de zaogers van Beek. = achter elkaar lopen.
     peseric, znw. <mid.ned.> pees, streng, manlijke roede van een dier
V:     Kèk ze daor gaon, die lôope as de zaogers van Beek. 

pegatter
kind
O:     pegatter >> pagadder
     pagadder  <spaans> ondeugende kerel > tachtigjarige oorlog
     pagadder < vlaams> oorspronkelijk; betaalmeester. Later klein of
     waardeloos persoon. 
     Tegenwoordig; kleuter, dreumes, ook wel kwajongen. [vlaanderen]
V:     De pegatters blèève 't aovent thèùs. We hebbe unne oppaas.

pegge
afmeldplaats voor kinderspel      verstoppertje
O:     verstoppertje  ook piepele
     pegge. houten pinnetjes om zool onder schoen te zetten
     pegge, <mid.ned> houten pen pin, spie, tap, stop.
V:     'T peggeduske is omgelazerd. naa leej alles op de grond.

pèlerien,     pelderien
damesmanteltje
O:     pelerine: mantel, cape
     pèlerine  <frans>: pelgrim bedevaartganger     pèlerinage: bedevaart,
     pelgrimstocht
     een pelgrim maakte te voet dikwijls grote afstanden. Hij moest en mantel
     hebben die bestand was tegen weer en wind. Daarom droeg 
     een pelgrim een lange cape. Hierdoor kreeg een cape als benaming een
     pèlerine. 
     Een pelgrim naar Santiago droeg op zijn kleding of hoed ook altijd een
     jacobsschelp. 
V:     Ons moeder durre pèlerien was kèùs versleete, mar ze hatter goejen
     aord meej.

pèllerien
kledingstuk jas
O:     pèllerien: lange warme jas om op bedevaart te gaan.
     pèllerien < pèlerinage: <frans> pelgrimstocht
V:     Ik was munne pèllerien kwèèt. Ik vond'um in 't cefee aon d'n kapstok

pen
uitdrukking/gezegde
O:     dè dî zò zeer, dè was meej gin pen te beschrîjve!
     dè dî zò zeer dettie om pen en inkt riep!
     op school schreven we in de eerste klas met een potlood. In de 2e klas bij
     "de Gras" kregen we een kroontjespen.
     Links schrijven op de lagere school in de 50er jaren was verboden.
     Iedereen moest rechts schrijven. Het lopende schrift is ontwikkeld 
     om rechtshandig geschreven te worden.
     Ik was uitgesproken linkshandig. In de 2e klas moest ik nablijven om
     rechtshandig te schrijven. Als ik op woensdagmiddag thuis kwam 
     moest ik eerst een bladzijde tekst rechtshandig sdchrijven of ik kwam niet
     buiten. Door deze akties schrijf ik nu in keurig schuinschrift 
     spiegelschrift. Ik zet de functie van mijn rechterhand op mijn linkse, en
     schrijf spiegelschrift.
V:     In ut midde van de baank zaat d'n inktpot waor ge'um geregeld in moest
     soppe. Ik schreef lings. Dè mocht nie van de frater. Meej veul 
     slaog en nòblèève hebbe ze dè men afgeleerd.

pen   -   inkt
uitdrukking/gezegde
O:     om pen en inkt roepen: het was niet te vertellen, men kon het enkel
     opschrijven.
     harsus: hersenen, hoofd
V:     Ik liep meej mun harses tegen diejen balk! Wè dî dè zeer. Ik riep om pen
     en inkt!

pênaarie
problemen
O:     ik zit in de penaarie: ik zit in de problemen, ik zit in angst
     penarie >>penurie <frans> gebrek  >> penurie <frans> groot gebrek,
     vooral aan geld.
V:     Nauw zit ik in de penairie. Onze Sjef is vannaacht niet aongekoome.

penhouwer  /  krôontjespen
penhouder voor losse pen
O:     penhouwer: een houten houderv in de vorm van een potlood waar voor
     een pen in past
     krôontjespen: losse pen in de vorm van een kroontje
     inktpot: glazen pot waarin de pen gesopt moest worden
     soppe: de pen in de inkt houden
     vloejpepier: sterk absorberend papier om het schrijfwerk droog te maken.
     rondschriftpen: speciale pen voor sierlijke letters te schrijven.
     de Gras: frater Grassianus.
V:     Bijj de Gras moeste verdomme nie oewe penhouwer in de plaanke vloer
     laote valle. Un pak slaog kônde krèège.

penning zistien
penning zestien
O:     penning zistien : zuinig, gierig. kan geen geld aan iets geven
     geld lenen. voor iedere 16 penningen moest men 1 penning rente
     betalen.
     de rente noemde men de intrest.
     In Goirle heeft deze uitdrukking een geheel andere betekenis. De
     uitdrukking wil zeggen dan men woekerwinsten wil maken, of wil 
     overvragen.
     oome Koop: oome Sjaak => Jacobes.
V:     Onzen oome Koop schèt nie vur half elf. Hij is van penning zistien

pens
pens
O:     pens
     panse, pens[e]  <mid.ned.> 
     panse <frans> buik    >> panticuem <latijn> :pens, darmen
     gruune pens:  rauwe pens   >> darmen
V:     Mennen hond kreeg vruuger gruune pens te frèète. 'T was mar goed dè'k
     vruuger zunne stront nie in un bèùltje hoefde meej te neeme, 
     want dè zò nie gegaon zèèn!

pèns  -  zèùpe
uitdrukking/gezegde
O:     liever unne pens van ut zèùpe, as unnen bult van ut wèèrke. >> liever lui
     dan moe, anders gezegd: die heej ut wèèrke òk nie 
     èùtgevonde.
V:     D'n dikke Jaon zeej; "Beter unne pèns van ut zèùpe, as unnen bult van 't
     wèèrke!"en hij bestelde nog un glaoske bier.

 74 WOORDENBOEK@HPAUTOMATION.NL HP-AUTOMATION ©

pèèrd  -  vloed | pèns  -  zèùpe



 P

G
O

O
L

S
E

S
C

H
O

O
L

.
N

L

perbeere, purbeere, prebeere
uitdrukking/gezegde
O:     purbeere is 't naoste: proberen is het minste.
     un aaj schiete : buiten het blazoen schieten
V:     Prebeere is te naoste zeej de schutter, en schoot un aaj.

perkelaatorkan
koffiekan
O:     perkelaatorkan > perkelator >> perculator >> perculateur
     percolateur <frans> = koffiezetmachine 
V:     De perkelatorkan op de keukekachel, meej dieje lekkere koffiegeur en dè
     reutelende gelèùd, dè doe men aon vruuger dèènke.

pèrmetaosie
in de familie 
O:     parent <frans> bloedverwant >> familielid
     kouwe kaant: aangetrouwde kant: Schoonfamilie
V:     Zèèn vrouw zit bij hullie in de pèrmetaosie, mar wel van de kouwe kaant.

permeteere
veroorloven
O:     permeteren : lelijk doen
     permittere <latijn> = laten 
     permette <frans>  dringend, vragen, smeken
     pelmentare, palmentere, <mid.ned.> plak, als strafwerktuig vor
     schoolkinderen.  {dit is een mogelijke verklaring voor permeteere in zin 
     van tekeer gaan. Als kinderen met de plak kregen zullen zij dat niet
     leidzaam hebben ondergaan}
V:     Die laot ut breed hange! 't lèkt dettie z'n èège alles kan permeteere.
     Hêûrt um toch is permeteeren, 't lèkt wel dettie geslacht wordt.

pèrsdraaj
rondgang
O:     een flinke rondgang. 
     bij ploegen van de akker maakt paard met ploeg een ronddraaiende
     beweging naar het midden. Eén maal de akker rond ploegen is een 
     pèrsdraai.
     Het voordeel van zo ploegen is dat men niet hoeft te keren
     ~Simon de Brouwer~
V:     D'n boerenovertrek van Ad hoefnaogels van 't Ven naor de ouw Baon
     was unne hille peèsdraaj.

persee
persé   perse
O:     persee: stellig, noodzakelijk
     per se, <latijn> : van zelf.
V:     Mot dè vendaog persee nog? as ik dè merge doe is dè nog teds zat.
     Onze Jan zeej dètie dè persee nie heej gedaon, mar de rèùt laag d'r èùt.
     As gij dè persee wilt, zà'k ut doen, mar nie gèère

persekuusie
zware opgave
O:     persècution <frans> : vervolging, kwelling
     persecutie <mid.ned.> : vervolging
     persecutor <latijn> : achtervolger
V:     Hij verzörgt al jaore hullie moeder, en des un hille persekuusie.

persèssie  /  luije
Uitdrukking/gezegde
O:     Ge kunt nie in de persèssie lôope en de klok luije: je kunt niet twee
     belangrijke dingen tegelijk doen.
V:     Eègek moet ik 't aovend naor de vergaadering van de Twaalf Appostele,
     en naor de verjaordag van ons Lien. Dè zal nie gaon, Ge kunt 
     nie in de pèrsessie lôope en de klok luije.

persmoppe
paardenstront
O:     persmop: paardestront
     perswaaj: paardewei
V:     Simon is in de straot gewist, en dan wît'ut wel. Hil de straot vol
     persmoppe.

perswaaj
paardenwei
O:     perde, paerde, pert, znw. <mid.ned.> : paard
     de perswaaj >> pèèrdewaaj
     pisblom : paardebloem
V:     De perswaaj van Simon de Brouwer leej aagter de laaj, neffe de
     Annawaaj. Zèèn pèèrd is al jaore ut standerdpèèrd van de guld.
     De perswaaj was himmaol kaol gefreete, en d'r stond gin pisblom in!

pertret   petret
foto , beeltenis
O:     un femieliepetret: een familiefoto
     wolkefoto; een foto van een gezin waar de portretten van vader en
     moeder in Het midden zijn geplaatst. er rond heen zijn als woken de 
     portretten van de kinderen geplaatst.
     portraiture, < mid.ned..> tekenwerk, schilderwerk, 
     portrait, portraire, znw. <frans> afbeelding
     protrahere, znw. <latijn> te voorschijn halen, aan het licht brengen.
V:     Un femieliepetrèt was dikkels un wolkefoto.
     Van ut femieliepetret was un stuk afgeknipt. Dè kwaam, omdè de  vrijjer
     z'n erte èùt haaj.

pertuunias
bloemen
O:     primula's = sleutelbloemen
     pertuunias: mogelijke verwijzing naar tonvormige bloem
V:     Bij ons in de vurtèùn staon; snoffels, pertuunias, primulas en unne
     lantèèrepaol.

pesjonkele
kerk in, kerk uit
O:     portiuncula <latijn> aflaat
     portiuncula >> pesjonkele
     Meej allerziele gaon we pesjonkele:
     Café in café uit placht men ook pesjonkele te noemen
     feestdag Maria ter engelen van Portiuncula [2 aug.] kan men bij de
     Kapecijnen en de zusters Clarissen een volle aflaat verdienen voor 
     overledenen in het vagevuur. Bij elk kerkbezoek;  6 onze Vaders en
     Weesgegroetjes en een Goria zij de Vader bidden. Dit kon men 
     oneindig herhalen. Dit in en uitlopen van de kerk is pesjonkelen.
     Voorwaarde was dat kerkbezoeker vooraf gebiecht had en 
     gecommuniceerd had.
     In alle andere kerken op Allerheiligen, Allerzielen, en Rozenkranszondag.
     1e zondag oktober. Bidden voor het zieleheil van alle 
     overledenen. Tussen de bidgangen ging men naar buiten.
V:     Onze vadder is vurloopig nog nie thèùs. Ik dèenk dettie aon't pesjonkele
     is,  en dan zal ie naauw bij Harrie Smits zèèn.
     Vruuger moesse we meej naar de kerk op allerziele. As kèènd begreep ik
     niks van de naar binnen en naor bèùte gaon. Drie misse 
     aachter elkaar vond ik òk grôote onzin, en lang duren!

pest
bemettelijke ziekte
O:     pest een uiters besmettelijke ziekte die snel om zich heen greep. Buiten
     het dorp werd een pestkerkhof ingericht. In Alphen ligt er nog 
     een. huisgenoten moesten de overledene kisten en begraven. niemand
     waagde zich hieraan. 
     In goirle is geen pestkerkhof bekend.
     botse, botsche, boetse bootse, znw.vr.<mid.ned.>; pestbuil, buil,
     kwetsuur, 

pestoor  - kàpelaon.
uitdrukking/gezegde
O:     de pestoor en de kàpelaon lôope alle baaj achter dezelfde vaan  >> twee
     haande op êenen bèùk.
V:     Onze Kees en jullie Fien, zèn ut goed eens. Die lôope net as de pestoor
     en de kàpelaon achter dezelfe vaon!

pestoor  gek
uitdrukking/gezegde
O:     ge zèèt ur meej gesteld as un dörp meej unne gekke pestoor.>>>  er is
     een probleem.
     Riet van Puijenbroek van Pelt gebruikt het gezegde omgekeerd. Gu zèèt
     ur meej gesteld als unne pestoor meej un gek dörp. >> 
     bebruikt men als iemand piekfijn in de spullen zit.
V:     Dè dè jouw mot overkoome. Ge zèèt ur meej gesteld as un dörp meej
     unne gekke pestoor.
     Ik zit hier in de Schakel goed te woone. Ik heb ut gelèèk, mar wè hier
     amaol rondlôopt!  Ik zèè ingespanne as unne pestoor meej un gek 
     dörp.

pestoor zeegene
uitdrukking/gezegde
O:     oe èège ut irst zeegene: goed voor jezelf zorgen.
V:     Jos vatte, meej ut teere, d'n bak pudding en kieperde die op z'n bord, en
     zeej: "òk de pestoor zeegend zunèège ut irst."

pestoorsmèèd
pastoorsmeid.
O:     pestoorsmèèd: ongetrouwde vrouw die meestal op de pastorie woonde
     en de huishouding deed op de pastorie. huishoudster of 
     dienstbode. Hun werktijd omvatte meer als van cht tot vijf. Zij waren dag
     en nacht in de weer.
     een pastoorsmeid had over het algemeen geen amicale reputatie. Veelal
     was het 'un vaotje zuur bier'.
V:     Die ouw vrijster kan aaltij nog pestoorsmèèd worre as Jan van Paas nie
     komt.
     As un pestoorsmèèd nie bevalt mot ze d'r èùt. As ze wel bevalt mot ze d'r
     vaast en zeeker èùt!

pestoorspraot
veel praten en niks zeggen
O:     pestoorspraot: praat waar je niet wijzer van wordt.
V:     Meej dieje pestoorspraot van jouw koome we gin klap verder. We motte
     gaore op de klos krèège.

pet  -  klep
uitdrukking/gezegde
O:     schut mar in m'n pet! = als iemand er geen snars van begrijpt, zegt hij
     schut maarin m'n pet.
V:     Schut mar in m'n klep. Ik snap d'r ginne sikkepit van!

petozzie, petaossie
stamppot, stamp
O:     petaossie: staamp.
     natte staamp
     peejstaamp
     zuurkôolstaamp meej kookworst.
     hêeten bliksem: stamp van appels. [met kaneel]
V:     Mèèrge eete we petozzie van boerekôol meej verse worst.
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pettent
patent
O:     die zie't er nog pettent èùt
     petentôlie > smeerolie. waarschijnlijk stond op het blik ; patent.
     patent <frans> bn. = duidelijk   zonneklaar
     patent; het alleenrecht
V:     Dè ouw wefke ziet d'r nog pettent èùt. 
     Daor heetie pettent op; =   als iemand bij herhaling iets doet.

pettent-as
as van fiets
O:     men kende een doortrapper. Een hele verbetering was de free-weel-as.
     Dat was een as alwaar patent op zat, vandaar de naam 
     petentas
     petentvet: vet voor kogellagers. op de deksel van het blik stond: PATENT
V:     Onzen opaa had unne durtrapper. Laoter hattie un fiets meej pettent-as.

petunneke
plant, bloem 
O:     petunneke: primula
V:     Alle jaore zörgde ik d'r veur dè'k petunnekes in d'n hof hà staon. Die vèèn
     ik schôon.

pèùmstêen
puimsteen
O:     pèùmstêen; lavagesteente. Wordt gebruikt door schilder voor
     oliehoudende verf in het hout 
     te wrijven. [ schuren]
     pumex <latijn> >> puimsteen
     punias <angelsaksch> >> stampen.
V:     Onze vadder had unne pèùmstêen die al van hullieje vadder was gewist,
     en nauw hèp ik um.

pêûr
schrik
O:     pêûr: 
     podersam, puedersam  bnw. <mid.ned.>: lastig, het iemand lastig maken.
     poderen podderen ww. <mid.ned.>: tegenspreken
V:     Daor hè'k pêûr van. Dè doe'k nie. Ge kunt barste.

pèùtoor   
vervelend persoon
O:     puit >> puta ; opgeblazen zijn
     blaaskaak
     putertiere, peutertiere, poetertiere, <mid.ned.> 1] verdorven, boos, snood,
     gemeen, kwaadaardig,  2] onhandelbaar wreed, nors,
     puit <zuidned.>: kikker
     puit; puta: opgeblazen zijn
V:     Laot dieje pèùtoor mar thèùs, as wij naor jullie Trees gaon.

piele
fijn werk
O:     piele: fijn werk doen
     pielwèèrk: fijn werk
V:     Harrie van Lôon zaat d'n hillen dag meej klokke te piele.

piepele
kinderspel
O:     .verstoppertje-
     Uit onderstaande blijkt dat in de zomer het Maoske droog stond, en in de
     winter het overtollige water afvoerde naar de Leij. In de 
     Dorpstraat was het Maoske "overkluisd" met begroeiing.
     piepel: vlinder. < papilio <latijn> De kinderen verspreiden en verdwijnen
     als vlinders. Een vlinder die stil zit ziet men niet. Als hij weg 
     vliegt wordt hij opgemerkt.
V:     Onze vadder vertelde aaltij dè ze as kèènd 'soomers in 't Maoske piepele
     speulde, en 's wenters konde ze d'r op schaotse. 

pierlala
vreemde snuiter
O:     pierlala: {pierre-la-la >> per-la-la >> pierlala ?}
V:     Wè vur unne vremde pierlala hèdde naa wir opgedaon. Ik hoop dègge d'r
     net zò vlot vanaf komt.

piet d'n dief.
de gruijter
O:     Piet de Gruyter had in Goirle een winkel op de hoek Molenstraat
     Tilburgseweg. Voorheen zat daar Jantje de Jood met een 
     grutterswinkel.Piet d'n Dief wist zijn klanten te binden door een
     spaarsysteem met de bonnetjes en voor de kinderen een "snoepje van 
     de week" 
     slogan: BETER WAAR, EN 10 PROCENT.
     snoepje van de week> een hebbeding voor kinderen
V:     Piet d'n Dief brocht vruuger de bôodschappe in un margrinedôos aon
     hèùs, meej vur de kender un snoepke van de week!

pietdelaot  piet de laat
uitdrukking/gezegde
O:     ge zèèt 'r meej gepietdelaot  >>> ge zèèt d'r meej gesteld.
     Piet de Laat was een Goirlenaar
     Hij gebruikte veelvuldig de uitdrukking; "ge bent d'r meej genaajd" Piet
     kwam in oorsprong van Cromvoirt. zijn jeugd heeft hij in 
     Udenhout doorgebracht. Vandaar zijn Udenhoutse tongval.  Hij sprak
     "genaajd" uit als geneijd. Omdat hij het veelvuldig gebruikte en 
     anders uitsprak als in het Gôols kreeg hij de bijnaam : de Genaajde. een
     gevolg was dat zijn naam verbonden werd aan het gezegde en 
     zodoende ging men spreken van; ge zèèd d'r meej gepietdelaot.
     Piet is met de textiel in Goirle gekomen. Hij woonde op het eind van de
     Molenstraat tegen "klein antwerpen" aan.
V:     Ge zèèt d'r wel meej gepietdelaot meej zonne kaoje rug!
     Toen nao d'n ôorlog de Engelse hier in Gôol waare, kwaam Piet thèùs en
     vertelde "De engelse kenne me òk al, Ze zeeje "good naajd" 
     teege mèn.

pietelèèr
slipjas
O:     pet en l'air = een scheet in de lucht    pet, < frans>  scheet     l'air <frans>
     lucht
V:     Ik hà meej unne slip van munne pietelèèr tusse de fietsketting gezeete.
     toen ik naor de guld ging.

pietestalleke
opstelling van beeld uit piëteit.
O:     pietestallake : uitstalling van beeld uit piëteit.
     stalleke kan men vergelijken met kerststal. : kerstgroep.
V:     Bij ons Oma was 't unne hille hèlligewinkel

pietjes  pietjeszuster
hoofdluis
O:     pietjeszuster > een verpleegkundige die de scholen bezocht op jacht naar
     hoofdluis
     lèùzekam; kam om luizen uit te kammen.
     pietjes:  etymologie niet bekend.
V:     Die jong èùt dè vèùl ketier hebbe wir pietjes, en ginne lèùzekam.

pik en pook
uitdrukking/gezegde
O:     ruzie, twist
     pec, pik, pike, <mid.ned.> : moeilijke of benarde omstandigheden, haat,
     wrok, onmin, slechte verstandhouding
     poken, <mid.ned.> : steken, prikken, stoten, duwen.
     het is niet duidelijk of pik en pook door hun oorspronkelijke betekenis aan
     elkaar zijn verbonden of door de klankverwantschap.
V:     Tusse die twee is't aatij pik en pook. Ze kunne beeter schaaje!

pikkels
piccalilly
O:     pikkels
     pickles <eng>: pekel
V:     kappesijners meej pikkels, dè smaokt goed.

pikpak knêûpe
knoop met stof bekleed
O:     pikpak > picpac = merknaam.
V:     'K hà un noew jurkske genaojt. 'T zaag 'r sjiek èùt meej die
     pikpak-knêûpe.

pilèèrhèèlige
persoon die niets onderneemt
O:     pilèèrhèèlige : Naar de Heilige in de kerk die daar staan te staan.
V:     As't bij ons vergaadering is z`n't allemol pilèèrhèèlige. Ze doen d'r bakkes
     nie oope en voere gin verrèkkenis èùt.

pin over nek
snel, vlug, gedreven
O:     ut stuk moes klaor. Pin over nek wèèr d'r dur gewerkt. werken met grote
     haast. 
     ut stuk = op getouw geweven stof. 
     zie Jan Hoogendoorn : Jaon weef de gèèt kepot.
     pin over nek; met andere woorden  > op unne sibòt
V:     Toen  ie d'r aon docht dettie hèùswerk nog moes maoke, wèèr daor pin
     over nek aon begonne,want hij moes nog op stap.

pindraod
prikkeldraad
O:     Ik bleef aon d'n pindraod hange en kreeg un opsodemieter, want d'r hing
     un waajklòkske aon.
     waajklòkske; schrikdraadapparaat
V:     'T pèèrd stao kreupel. Hij is in de pindraod blèève hange.

pineut
slachtoffer, de dupe.
O:     vandaog ze'k de pineut     vandaog zèè'k de zwans
     pineut; slang, heerschap, iemand
     pineut 1949 eerste vermelding 
V:     Ik zèè altij de pineut. ze dèènke dè'k zot zèè, naa laot ik ut ze zelf
     èùtzuuke.

pinksterblom
plant
O:     zo genoemd omdat ze vroeg in het jaar, met pinksteren al bloemen
     hebben.
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pinneke
pinnetje
O:     fietspinneke: bij doortrappers werd op de achteras een fietspinneke
     geplaatst voor opstappen.  men stond met een been op het pinneke 
     en met het andere been maakte men steppend enige vaart. Vervolgens
     sprong men in het zadel. 
     pinneke > gierig persoon   > unne èùtkaajer 
     pinneke van d'n haktol.
     Ons moeder schreef "Knicknie"dè vond ze sjieker staon.
V:     Opa Kniknie, van Körvel,  kwaam gereegeld meej zunne dêûrtrapper naor
     Gôol. Hij had nog un fietspinneke en gebrèùkte dè ôk vur't 
     opstappe.

pinnekesklèùver
zuinig persoon
O:     unne pin = zuinig iemand
V:     Naaris was unne pinnekesklèùver. Hij scheet nie vur half elf!

pirke
gloeilamp
O:     pirke meej un dikke fitting. E27
     pirke meej un dunne fitting. E14
     het prototype van een lamp is gelijk aan een peer.
     vroeger werd het vermogen van de lamp aangegeven in 'kaars'.
     oplaazer, opdonder, opsodemieter: elektrische schok.
V:     Toen ik un noew pirke in de laamp wou draaje kreeg ik un oplaazer zôdèk
     van de taofel kieperde.

pisblom
paardebloem
O:     pisblom >> pèèrdeblom
     pissenlit < frans> paardebloem
     het blad werd gebruikt voor konijnenvoer. ganzetongen.
     in de volksgeneeskunde gold de paardebloem als pisafdrijvend middel
V:     Wij praotte nie van pisblomme, mar van pèèrdeblomme.
     Meej unne juutezak onder zunne pakkedraoger, en un ouw schelmes
     ging'ie gaanzetonge steeke vur de kenèèn.

piske
pees
O:     un piske vur de brònôlielaamp
     piske; pees >> lont
     in een snotpin zat een lont. In de brònôlielaamp zat meestal een
     rondgeweven pees in
     pese, pees, vezel,. znw. <mid.ned.> : pees >>boogpees
V:     Ut piske was in de'n bronôlie geschoote, dus ik kreeg de laamp nie aon.
     Die kèèrs heej un kaoj piske, hij walmt, drèupt,  en stinkt.
     De trens van m'n pees is kepot.  [kruisboog]

pispötjes
bloemen
O:     bloem van haagwinde   [calystegia sepium]
V:     Langs d'n hofpad naor de moestèùn staon pispötjes.

pisse
uitdrukking/gezegde
O:     As ge tege de wend in pist krèède natte broekspèèpe. Iets willen doen
     wat onmogelijk is. 
     Naa pis ik nog nie d'n blink van m'n schoene, mar vruuger de kalk èùt de
     muur. >> oud worden  
     tege hèèlige hèùskes aon pisse! > taboes doorbreken. 
     wijwaoterpisser > vroom iemand
     ik pis körsjes > dorst hebben
V:     Ik verrèk van d'n dorst! ik pis körsjes!
     Doe toch nie dwars, en zèè nie zò èègewèès. As ge teege de wend in
     pist krèègde natte broekspèèpe.
     Ik zèè vort veul versleete. Vruuger piste ik de kalk èùt de muue, en
     tegeswoorig nog nie de blink van m'n schoene.
     "Ik gao nimmer te biechte, ze kunne verrekke" Zeg Toon, ge mot nie
     teege hèèlige hèùskes aon pisse! 

pissebed
pissebed
O:     pissebed
     schaaldiertje
     In de volksgeneeskunde gold het dier als pisafdrijvend middel.
V:     "T is hier hêel vochtig en nat, d'r zitte overal pissebedde.

pissert        strooj
uitdrukking/gezegde
O:     naa zitte meej oewe pissert op ut strooj: nu zit je mooi te kijken.
V:     Toen ik op de fiets naor Scherpenheuvel was gewist reej ik onderweg lek.
     Ik hà niks bij me bèùte m'n verstaand, "Nouw toen zaat ik 
     meej munne pissert op ut strooj".

pitsen
kieskeurig eten
O:     pitsen
     Ook voor het eten werd door moeders gezegd: "nie pitse"
     Als wij in  onze jeugd iets niet lusten werd er steevast de oorlog bij
     gehaald. Maar met dit argument kregen je ons niet aan het eten als 
     we het echt niet lusten.
     pitsen <mid.ned.> : nijpen, knijpen.
V:     Zit nie zò te pitse, en frèt gewoon alles op!

plastron
soort stropdas - strik
O:     plastron <frans> = borstharnas, borstlap, frontje
     petret >> pertret. = foto
V:     Onze Opa stao nog meej unne plastron op ut femieliepetret. 
     As'ie op sjiek ging dittie zunne plastron aon, zette'ie zunne bolhoed op, en
     vatte zunne waandelstok.

plat,    plat praote
dialect spreken
O:     plat: eenvoudig, gewoon
     plat waoter: leidingwater
     plat praote: streektaal beziggen
     platte kender: kinderen die nog niet kunnen lopen
     plat kalf: nuchter kalf
     plat <frans> : alledaags, onbeduidend, laag bij de grond, banaal, / zonder
     prik [koolzuur] / vlak / 
     plat bnw. <mid.ned.>: 1) vlak 2) week, zacht. murw.  >> flauw van smaak
     >>> plat water, plat bier, 
V:     Hij praot zò plat deggerm nie kunt verstaon. De vraogt oe èège aaf waor
     dettie dè geleerd heej.
     Teegeswôorig weete ze in un rèsterant òk vòrt wè plat waoter is. 

plateel
kom,    schaal
O:     doopplateel: een schaal die gebruikt werd tijdens de doop om het
     doopwater op te vangen
     platele kommen; kaststel van 3 kommen met een glazuurlaag in
     goudkleur. Dikwijls week de kleur sterk af zodat de kommen 
     bronsachtig/bruin waren. 
     ten: tin een dooplateel is altijd van aardewerk. 
     een tinnen plateel kan eigenlijk niet!
     plateel, platteel, plattiel, znw. < mid.ned.> : schotel, platte schotel.
V:     Bij ons hebbe de kender amaol un tenne dôopplateel, en ze zen gedôopt
     in un dôopklêed. De peettaante heej ze onder de follie 
     gehouwe.

platstôote
slopen
O:     platstôote: mechanisch omduwen, slopen.
V:     Die tent kunne ze beeter platstôote, dè's un versleete knip die nie valt op
     te lappe.
     Cees Paulisse hà de tent in unne vurmiddag plat.

platzak
geen geld hebben
O:     platzak: lege broekzakken. geen geld.
V:     Onze Cees is aaltijj platzak, mar dè komt omdèttie te beroerd is dèttie
     wèèrkt.

plechtige kemunie
plechtige communie
O:     plechtige Communie: hernieuwing van de doopbelofte.
     In de 6e klas van de lagere school deed je je plechtige communie.
V:     Meej m'n plechtige kemunie kreeg ik un noew fiets. Ik ging in Tilbörg, op
     Körvel,  naar de grôote school. Nao un jaor wiesse'zet daor 
     wel. Ik wier van school geflikkerd en kreeg unnen blauwe overal aon, en
     onze ôome Leenàrd wèèr dîrèktêûr.

pleej
wc, toilet
O:     pleej:wc toilet, klèènste kaomer, secreet, 't gemak, 
     pleej: het woord wordt in het begin van de 19e eeuw in gebruik genomen.
     pleei is afgeleid van: plaît <frans>:  en plaît-il: hiermee wordt in het frans
     beleefd naar de gelegenheid gevraagd.
V:     De pleej is te smèrrig om d'r op te gaon zitte.

pleej pleejhèùske,  hèùske
wc
O:     't pleejhèùs stao achter in d'n hof.
     de plee.
     ut hèùske.
     ut gemak.
     de klènste kaomer.
     ut schèèthèùs.
     Onder de plee was put gemetselt of een putring geplaatst. Het dun liep
     via een overstort naar het oppervlaktewater of riool. Het dik 
     moest men uitscheppen als de put vol zat.
V:     Onze vadder zeej àaltij; bij ons was 't pleejhuis un sôort ijscookèrke, mar
     dan êen meej êenen deksel waor ge nie kòst kieze èùt vaniejje 
     of frambooze!
     As ge de zoomersproete op oe kont kreegt gespettert wieste de 't hèùske
     gerèùmd moes worre

plèèt
opdringerige gesprekspartner
O:     plèèt: van pleiten [strijden]
V:     Die vrouw van hum is en echte plèèt. Ik hèp liever dettie ze thèùs houwd,
     ze vringt d'r ège overal tusse, en bewoejt d'r ège overal meej.

plègtstaotige
plechige
O:     plègtstaotige: plechtige, zeikerd, uitgestreken persoon
     samenstelling van plechtig en statig
V:     As dieje pègtstaotige 't eevegeelie mot vurleeze motte un pèkske brood
     meejneeme!
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plek
plak
O:     plek; plak
     behangelplek >> behangselpap
     plekke; plakken
     plekke: blèève plekke. = geen aansltalte maken om te vertrekken.
     placken, plecken, ww. <mid.ned.> : lappen, kladden, met iets besmeren 
     *kiliaan* : aen-een pappen oft lijmen. conglutinare
V:     De behangselpap was hillemaol geklonterd, en plekke dit'ie òk al nie.
     Goof Kòning zeej dè'k nie goed geruurd hà.

plèkbrôojke
bolus
O:     plèkbrôojke, pleksjaak
V:     Bij un goej koffietaofel hêûrt roggebrôod meej zult, en plèkbrôojkes, en
     netuurlijk braandewèèn meej kandij!

plekjanus
smerig iemand
O:     plekjanus: kind welk bij het eten veel knoeit. iemand die plakt van het vuil
     of etensresten.
V:     dieje plekjanus motte ginne vollen bôrel geeve. Hij kwaanselt d'r alles èùt.

plekkert
uitdrukking/gezegde
O:     iemand meej plek oan z'n kont!
V:     'k zèè nao 't lotschiete vêûr aon d'n toog blèève plekke! 
     Wanneer sodemieterde op? of hedde plek aon oe kont!

plekpestoor
iemand die niet kan wegkomen
O:     plekpestoor: iemand waar je niet vanaf komt.
V:     Dieje plekpestoor krèègde vur slèùtinguur nie bèùte gewerkt.
     die heej plek on z'n kont. Haoltúm nie binne.

plesaant
plezierig
O:     vruug gaon >> overleden
     weske; wijsje
     plezant <vlaams> : plezierig, vrolijk
     plaisant, plasant <mid.ned.> : aangenaam, aantrekkelijk,
V:     Tiestoom was unne plesaante mèèns, mar hij is viste vruug gegaon.
     De hèrmenie speulde un plesaant weske.

plestiek
plastic
O:     plestiek: kunststof
     boerenbondplestiek: groot vel zwarte plastic.
V:     Teegeswôorig doen ze alles in unnen plestieke bèùl, terwèèl unne
     pepieren bèùl veul beeter is.
     Ik hè nog un stuk boertenbondplestiek om dè af te dèkke.
     Bij Tinus van den Brugge hèdde vôrt plèènkskes van plestiek, die hiete
     schrootjes!

plèùdeke   plödeke
onooglijk persoon
O:     plèùdeke:
     plodde, plod <vlaams> : slet, vieze gemene vrouw,
     plodden <vlaams> ploeteren >>> to plod <engels>
V:     Meej dè vèùl plödeke wil ik niks te maoke hebbe. Die komt d'r hier nie in,
     en gij doet d'r nie meej aon.

plezaant
plezierig
O:     plezaant; leuk, p[rettig
     plaisant bnw. <frans>: plezierig.
     plezant <vlaams>: plezierig.
V:     Hullie Fraanke is un plesaant mènneke.
     We hebbe unne plezaanten dag gehad bij hullie.

pliesieuur
sluiting café's
O:     pliesieuur: De politie controleerde of de café's op tijd sloten. 
     1968; cafe sloot door de week om 11 uur en in weekend 12.00uur Later
     werd dat sluiten 
     12.00uur en 01.00uur. Eind 70er jaren werd het 02.00uur en in de stad
     03.00uur. 
V:     Vruuger was't om elf uur pliesieuur. Dan konde op huis aon.
     In Bels kende ze gin pliesieuur. Daor sloote ze as de liste klaant was
     vertrokke.

ploege
uitdrukking/gezegde
O:     meej kunne ploege: met iemand kunnen samenwerken
V:     Ik dèèk dègge bij Arie wel unne stekker in't stopcetakt mêûgt steeke. Dè
     zal wel lukke zeej Jozef; meej hum kan ik wel ploege

plooje  /  bèùk
uitdrukking/gezegde
O:     de plooje èùt oewen bèùk frèète: veel eten, teveel eten
     veel eten >  èùtbèùke.
V:     d'n dieje van ons die kan pas frèète! Meej peejstaamp en hasjee frèt'ie de
     plooje èùt zunnen bèùk.

ploster
pleister
O:     ploster, plèster.
     plaaster, plaester, plaster, plaister, znw. o en vr. <mid.ned.>: pleister >>
     plaesteren: 1) een pleister leggen op. 2) besmeren met kalk
     plaesterkijn: verkleinwoord
     plastre plâtre: <frans> : pleister
     plaester *kiliaan*
V:     Mar mènneke doe toch nie zô lilluk,  'k zal d'r gaauw un ploster opplèkke.

poejerdôos
opgemaakte vrouw
O:     poejerdôos: vrouw die zich zwaar opmaakt.
V:     Ons Anbneke heegèt teegeswôorig ôk te zwaor. Ze rôokt, zit aachter de
     vrijers aon en op zaoterdag rukt ze èùt as un poejerdôos

poele,  tiet
kippen aanroepen voor voederen.
O:     bron Henk de Rooij
     poelage, poellage, znw. <mid.ned.> : hoendergevogelte.
     poule. znw. <frans> kip, hen, 
     tiet: naar een voor voor kippen gebruikelijke lokroep.
V:     As ons opoe de kiepe ging voejere riep ze aaltij "poele, poele, poele".
     Ons omoe riep; "tiet tiet tiet" . Ze lèùsterde naor alle twee.

poelekes
jonge kippen
O:     poelge  <mid.ned. > poeltje jonge hen of hoen
     poelie <frans> : jonge kip.
V:     De vier poelekes die'ik gekocht hà op de saoterdagse mert in Tilbörg,
     deej in unne jute zak waorvêûr ik òk nog moes betaole.

poelepetaot    poelepetaat
parelhoender
O:     poule <frans> kip
V:     Wij hebbe poelepetaote vur d'n slacht.

poelieje
poedelen    spelen in water
O:     poelieje:poedelen
V:     De kènder zitte in de laaj te poelieje.
     Meej zô'n weer zet ik nao school de tèèl op de plaots. Dan kunne de
     kender poelieje.

poep  -  scheet
uitdrukking/gezegde
O:     in een poep en en scheet: binnen de korste keren; in een ommezien
V:     In 'n poep en un scheet was ie klaor meej z'n wèèrk. Nouw dè konder aon
     zien.

poepzak
in angst zitten
O:     in zunne poepzak zitte:  bang zijn voor iets > in angst zitten.
     poetsak, <mid.ned.> bewaarplaats voor geld
V:     Hij zit in zunne poepzak, want hij denkt dessum koome oplaoje!
     Trekt oewe poepzak mar oope. Dè gaot oe veul geld kosse.

poetjes
vrucht van struik
O:     poetjes > katjes > 
     vrucht van de wilg > wilgekatjes
V:     In't vurjaor zette wij aaltij unne pot meej bloejhout of katjes binne.
     Mistentets stao dè dan un week of twee.

poffer
hoofddeksel
O:     poffer
     pofferdôos - pofferwaster  [iemand die poffers schoonmaakt] -  er waren
     diverse poffers.
      voor rouw, voor de zondag, trouw , kinderen, enz. 
     Jans Ansems was de tante van secretaris Smits. De Sik hà un foto van
     Taante Jaans, met poffer, op z'n kaomer in 't gemèèntehèùs 
     hange. Komt daor in d'n ôorlog unne Dèùtse soldaot binne, en vraogt: "ist
     das irhe koninginne" Nèè zeej de Sik. Dès ons taante Jaans"
V:     Taante Jaans stao freet op dè  petret meej de poffer op. 

polle,   pollekes
handen
O:     polle
     men spulle > mèèn spulle
     polle > pol > pols
     { puls, pols <mid.ned.> het slaan of kloppen van de slagader} 
     pollekes: babyhandjes
     polleke <vlaams> handje.
V:     blèèft meej oe polle van men spulle aaf!
     Zun pollekes waare te klèèn, vur dieje hôop peepernoote die zwarte Piet
     gaaf.

pollepel  -  vloer
Uitdrukking/gezegde
O:     de pollepel op de vloer hebbe ligge. Werd gebruikt in context met
     geestelijkheid. het vrouwvolk moest op afstand worden gehouden.
     het terretorium van vrouwen in de pastorie was afgebakend.
V:     Bij onze pestoor leej de pollepel op de vloer sins un jonge mèèd de
     vurrige die gehemeld is heej opgevolgd.
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pontenêûr
standpunt
O:     pontenêûr: 
     point  d'honneur <frans> punt van eer
     op zunne pontenêûr staon: ergens een prestigekwestie van maken. Niet
     van standpunt veranderen.
V:     Hij viel nie van z'n gelêûf, hij bleef bè zunne pontenêûr.

pooje
weg gaan
O:     poojen; weggaan
     Pooj'em nauw, naa't nog kan >> ga nu weg, nu het nog kan.
V:     Ik poojem vur dè's moeder thèùskomt, want dan maag ik nimmer gaon.

pook
kachelpook
O:     pook: ijzeren staaf om het vuur op te rakelen. Hiermee werd de kachel
     ook geopend voor kolen bij de vullen. Ook werden met de pook 
     deksels en ringen geligt.
     het werk met de pook heette poken.
     poken <mid.ned.>: steken, prikken, stoten, duwen.
V:     As 's aoves d'n buurman zat aonkwaam zaat'ie z'n vrouw meej de
     kachelpook aachternao.

pôotje lappe
pootje lichten
O:     pôotje lappe: als iemand loopt of hard loopt de ben er voor zetten zodat
     hij valt.
V:     Hij had mèèn pôotje gelapt, mar ik vat'um trug, de smerlap!

pop
kruidendrankje
O:     pop; likeurtje op basis van brandewijn
     recept van Cees Brock Spapens. Hof van Holland
     pop was een kruidendrank op basis van brandewijn. De vrouw van smid
     Kroonenburg had en kruidenierszaak in de bergstraat. [naast 
     huize Anna] /hier werd een pak POP gehaald. [blauw kartonnen pak] 
     In een glazen stopfles werd een zakje met kruiden gehangen. Dit moest 3
     maanden staan. "En klaar was Kees"
V:     Bij Cees Brock ging de pop goed van de haand, ze zin dè'tie dun biste
     pop hà.

poppelerke
onnozel kind
O:     De pastoor van Poppel had een bedevaart in het leven geroepen naar de
     H. Poppelinus. Dit om de parochiekas te spekken. De H. 
     Poppelinus werd aangeroepen voor "houwkender" 
     In Goirle wordt verteld dat de pastoor van Poppel de wend kon verzetten.
     In werkeliikheid zat de haan op de toren vast geroest in een 
     gunstige windrichting. 
V:     Vur goej weer ging'de naor Poppel of naor de Clarissen meej unne ring
     worst. Pestoor Janse èùt Gôol zeej degge dè nie hoefde te doen, 
     want die konde net zò goed bij hum brenge!

poppestront
uitdrukking/gezegde
O:     zò wit as poppestront. mensen die zeer eigen zijn met elkaar
V:     Onze Toon en ons Ria vochte vruuger mekaar 't kot èùt. Mar teegeswòrig
     ist zò wit as poppestront.

portefeseedêûre
schuifdeuren
O:     portefeseedêûre: voor de oorlog werd een woonkamer altijd in tweeën
     gedeeld. Dit om de stookkosten te beperken. Zo had men een 
     voorkamer en een achterkamer gescheiden door schuifdeuren. een
     dergelijke kamer werd "kamer en suitte" genoemd. 
     De voorkamer werd de "goej kaomer"genoemd. Hier werd niet geleefd.
     Als de pastoor op huisbezoek kwam werd hij hier ontvangen.
     porte brisée    ,frans> brisé = gebroken. > deuren die twee kanten
     opgaan.
     als de deuren open gingen verdwenen ze in de spouwmuur.
V:     Bij ons thèùs spêûlde we teneel tusse de portefeseedêûre.
     Bij de Gôolse revuu spêûlde d'r veul meej die nie wijjer moese gaon as
     thèùs tusse de portefeseedêure.

portemeneej
uitdrukking/gezegde
O:     meej dezelfde portemeneej: met eenzelfde bestedingspatroon.
V:     Ik wil meej hullie nie op vekaansie. As ik meej iemand meegao wil ik meej
     meense meej dezelfde portemeneej!

porteren  - geporteerd
met ingenomen zijn
O:     geporteerd: daor zè'k nie vur geporteerd: daar voel ik niets voor, daar ben
     ik niet voor in.
     porter <frans>: se porter sur; zich richten op.?
     ètre porté à .....= geneigd zijn tot iets:
V:     As hij de vurzitter wordt zè'k daor wel vur [van] geporteerd.

post  - pèèrd
uitdrukking/gezegde
O:     te post en te pèèrd: snel, rap, zonder uitstel
V:     Toen ze mènde dè hullie Paultje kon fietse moes te post en te pèèrd d'r
     un fietske aonrukke!

postboj
postbesteller
O:     boj : boy < engels > jongen.  Uit de oorlog blijven hangen
V:     D'n postboj wit van iedereen alles! Hoe zò dè toch koome?

pötje  /  deksel
Uitdrukking/gezegde
O:     op ieder pötje paast unnen dèksel: voor ieder meisje of jongen is wel een
     vrijer of vrijster te vinden.
     wordt altijd in relatie gebruikt met 'd'r oover schiete.
V:     Miet maokt oe gin zörge, meej jullie Hannie komt 't himmel goed. Dè
     wordt gin zuur vaotje bier. Want op ieder pötje paast unnen deksel.

pòtje is over gekôokt
uitdrukking/gezegde
O:     pòtje is  overgekôokt: eufemisme voor ongewenst zwanger.
V:     Bij dè medje is't pòtje overgekôokt. Naa zit ze meej de gebakke peere!
     Toen Bèèrp kwaam vertelle desse ginge trouwe, vroeg ik of dè't pòtje
     was overgekôokt.

pötje oovergekôokt
ongewenst zwanger
O:     ut pötje is oovergekôokt: een eufenisme voor ongewenst zwanger
     moetje: een verplicht huwelijk
V:     Ut pötje was oovergekôokt bij ons Dien. Ze is toen erges in un klôoster in
     D'n Haag bevalle.
     Dè bij hullie was un moetje. Ut pötje was oovergekôokt.

pòtje,scheel
uitdrukking/gezegde
O:     zo'n pòtje, zo'n scheel > op ieder potje paast unnen deksel.: er past altijd
     wel iets of iemand bij.
V:     Te liste heej ze unne vrijer gevonde. Zo'n pòtje, zo'n scheel!
     Dè die nog unne vrijer heej kunne vèène? Jè Cees, op ieder pòtje paast
     unne deksel!

potske
klein hoofddeksel
O:     potske alpino-petje
     potske: keppeltje als de joden gebruiken.
     pots: <zuidned..: muts of pet zonder rand
V:     Onze Jaon heej zô'n potske op zunne tiest staon. Hij ment dè dè vur de
     kouw oore help.

pòtske
hoofddeksel
O:     klein alpinopetje
     pots <zuid ned> muts of pet zonder rand
V:     Onzen opaa maokte z,n pòtske schoon bove unne waterketel meej unne
     kleerborsel. Dè was de irste stôomerij!

prakkeseere
nadenken
O:     prakkeseere: tobben met gedachten
V:     Hil naachte lig ik te prakkeseere, en di gin ôog dicht. Smèrges koom ik
     gebrooke èùt m'n krip, en snap nie wè'k hil naachte hep ligge 
     tobbe.

prakske
opgewarmd eten
O:     d'n overschot van 't middageete wèr 's aoves opgewèrmd in de saus
     meej un kluitje boter.
V:     As d'r saoves un prakske was maokte we ruzie wie't môog hebbe!

prang
klem
O:     bij een bijtgraag of wild paard werd een prang op zijn lippen geplaatst
     tijdens het beslaan, de smid zette de prang op de lip van paard om 
     het kalm te houden. 
     prang: klem
     paardenklem > prang. =
     prang:  hefboom om kruisboog op te spannen 
     Harrie Zwodo: Harrie en Bert Swolfs waren getrouwd met de zusjes van
     Dommelen.
     prangen < mid.ned> = knellen, persen, drukken
V:     Ut slot van zunnen boog hield nie. De slagter, Harrie Zwodo, kreeg de
     prang in z'n froet en hij bloejde as un rund, en vloekte alle 
     duuvels èùt de hel.

praote  -  biste
uitdrukking/gezegde
O:     mèènse kunne praote, biste nie;  Als er iets is moet je er over praten, en
     niet zwijgen. 
     ~Pieta Poos Haans~
V:     Ge mot wel zegge wegge wilt, of hoe dè't mòt! . "Mèènse kunne praote,
     biste nie."
     Ik kan nie overal naor raoje Toon. Mèènse kunne praote en biste nie!

praote - niks zegge
uitdrukking/gezegde
O:     veul praote en niks zegge: onnuzele zêeverpraot verkôope
V:     Ik hep unne maot die d'n hille dag praot zonder iets te zegge!

pree
vooraf bepaalde hoeveelheid
O:     'k zèè aon m'n preej! = hetgeen ik voorgenomen heb is klaar
     ik hè mun pree gedaon = ik heb mijn deel gedaan.  'k zèè aon munne taks
     prêt, prest <frans> : lening, soldij, wedde, salaris,
     praestare <latijn> : vooraan staan, borg staan, verschaffen. loon, soldij
     prae <latijn>: voor.
V:     'K zèè aon m'n pree vur vandaog. 'k gao naor hèùs, merge is d'r wir
     unnen dag.
     'K zèè aon munne taks vur vandaog. Ik gooj d'r de panne op!
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presonsie
idee - gedachte
O:     'k hed zòn presonsie degge d'r neffe zit!
     préconcu <frans> vooruit opgevat, vooropgezet
V:     As ik 's naags wakker wor he'k dikkels aorige presonsies, dan doek gin
     oog mir dicht.

pretensie
kapsones
O:     prétention < frans. > vordering, aanspraak, eis, aanmatiging
     verwaandheid 
     kapsones <joods?> drukte, ophef, kapsones hebben; veel noten op de
     zang hebben
V:     Die hebben'ut nogal hôog in durre bol, ze hebbe nog al wè pretensies.
     As ge ze un kachelpèèp un d'r kont stîkt, en op d'n blèèk legt menne ze
     desse unne stôombôot zen!

prèùme,   prèùmtebak
uitdrukking/gezegde
O:     prèùme; kauwen op pruimtabak
     Helmus Bruers tegen kinderen: "Zoo menneke gij het van men nog niks
     gehad" en promp dauwde'ie un prèùm tabak  bij de kender 
     in'der haand.
     De Gèètevoogel [Jaon Puij] beloofde alle kender unne gèètevogel te
     vange! 
V:     Prèùme en snèùve, dè's gin moode mir war? Nèe mar dè roggele wè gij
     doet òk nie!

priegele
fijn werkje
O:     priege; met veel geduld fijn werk verrichten
V:     Meej veul geduld  kon'ie uure zitte priegele om meej luciferhoutjes unne
     bôot te maoke.

prikstoel
preekstoel
O:     de pestoor prikt hel en verdoemenis over ons èùt vanèùt zunne prikstoel 
     Hij zit op zunne prikstoel. gezellig buurten 
     Onze vadder zit bij Cees Brock op zunne prikstoel. Hij is vurloopig nog
     nie thèùs! 
V:     Pastoor van Riel; "Beminde gelovigen. Ik preek vandaog nie, want ik heb
     oe iets iets te zegge!"

prinsepolse
uitdrukking/gezegde
O:     wè zèède toch schôon, ge zèèt net unne princepolse
     prinse pol= principaal > voornaam iemand de uitgang; prinse polse= se
     uitgang duid op vrouwelijke vorm > de vrouw van de principaal
     principael, princhipael, princepael <mid.med.> voornaam, aanzienlijk, 
     hoofd ,
V:     Ge lôopt d'r sjiek bij m'n medje, wè zieder toch goed èùt, t'is net gelèè
     unne prinsepolse.

prinske
een brood
O:     een schêûrmik
     plekbol = bolus
     casino= busbrood
     tarvo: bruin brood
V:     Doe mar un prinske, twee plekbolle en un casino.

proem     proeme
knikker.
O:     proem
     proemzak > knikkerzak
     knikkerkèùltje
V:     Sjefke, komde gij taovend nao 't eete nog proeme, ik hep sch
     6oone tientokkers

pront
trots
O:     pront= trots, frêet, degelijk, wakker, monter
     pront is door volksetymologie afgeleid van prompt. Pront zie je eind 18e
     eeuw in schrijftaal verschijnen.
     frêet= pronte meense 
     un pront stelleke
     d'n pronte meens stao as biltje in Eersel.
     promt >> pront
     promt, prompte <frans> vlug, spoedig, snel, gezwind.
V:     Dè's nog un pront hèùshouwe. Daor gaon ze iedere week naor de kerk!
     Ons keejke doe'ut goed op school. Daor zèèk pront op.

prooper
netjes  - schoon 
O:     propre -frans- >> proprius latijn = zindelijk rein 
     proper jetje = vrouw die alles netjes en schoon heeft
     proper <mid.ned.> eigen / eigenaardig / bijzonder, keurig, fijn, uitnemend /
     
     In Goirle is prooper alleen bekend in de betekenis van keurig, netjes
V:     Ons Anna is un proper jetje.
     Daor drink ik ginne koffie, 't is er nie prooper

proppeschieter
proppenschieter   kinderspel
O:     Uit flierhout werd de kern gehaald. de pompstok was een dikke spijker
     met een klos eraan die men als hamer gebruikte om de proppen 
     in de schacht te slaan. De prop die men er in sloeg, was de zuiger om de
     vorige prop te schieten. proppen van de els. [stond vroeger 
     veel in de hellen. In't pedje tegenover 't Kattekèùltje]
     de Gras: frater Grasianus. 2e klas Albertus Magnusschool
     proppe, prop, znw. <mid.ned.> : prop, stop, een voorwerp dat in de loop
     van een werptuig sluit en daaruit wordt geschoten
     spat, znw. <mid.ned.> proppeschieter
     Wordt in de Meierij ook klapbus genoemd
V:     As ge bij "de Gras" goed oe bist deed, kônde unne proppeschieter lêene.
     Ge snapt wel dè ik d'r ginne kreeg. Ik moes'um zelf maoke, en 
     daorom weet ik òk hoe dè'dè moes.

provesoiries provesôories
voorlopig
O:     de geut he'k provesoiries gemaokt. 
     provisionnel,  <frans> : voorlopig
V:     De geut he'k provesoiries gemaokt. Na lektíe teminste niemer. Mar hij is
     kèùs versleete!

prutlip
ontstoken lip
O:     prutlip: kloof (kluuf) op onder of bovenlip.
     prut.: koffiedik, brij.   onomatopee.
     prut is eigenlijk een klanknabootsend woord. een perculator maakt een
     pruttelend geluid >>> koffiedik
V:     In dè kefee spuule ze de glaoze nie goed. Daor hèp ik un prutlip aon
     oover gehouwe.

putjeschepper
iemand die de straatputten schoon maakt.
O:     putjeschepper: putjesschepper
     De gemeente moest de putten  (kolken) bijhouden.
     de putjeschepper kwam met paard en strontkiest . een kiepwagen op 2
     wielen.
     hij gebruikte een stok met een soort schep om het slib omhoog te halen.
     de putjeschepper.
V:     Roept d'n putjeschepper 's binne vur un tas koffie, dieje meens heej 't
     toch al nie te brêed in die kouw. 
     Teer Môone was de putjeschepper van Gôol. Meej pèèrd en strontkiest
     tr6ok'ie dur 't dörp.

putmik
geen
O:     paal die uitmond in een vork om een hefboom in te leggen, waaraan de
     emmer hing,  voor hetputten van water.
     put, pit, pet, putte, pitte znw. <mid.ned.> : put
     micke, mic, znw. <mid.ned.> : gaffelvormig uitlopende paal.
V:     D,n putmik is vòrt keduuklek: de putmik is slecht.
     Op Noewkerk he'k unne noewe putmik zien staon, 'k zal 's meej de zaog
     te veld motte!
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q
letter
O:     De letter "q" komt in het Middelnederlands veelvuldig voor. Welliswaar in
     combinatie met de "ua", of "ue"  "ui">> Qua, Que, Qui
     In het nederlands is de "qua" klank vervangen door de klank "kw"
     quaden; slecht worden;
     quaetdader; boosdoener
     quacker; kwartel
     quabbelen; trillen
     qualm; walm
     quans, quansijs; in schijn
     quartier; het vierde deel
     quintijn: een vijde deel

q -q
letter - klank
O:     De letter Q komt in het fonetisch schrift niet voor. 
     De letter Q klinkt als K en woorden die men in het ABN met een Q
     beginnen moet men in deze dksjenèèr zoeken onder de K.
     In het Middelnederland komt de letter K weinig voor. In het
     Middelnederlands worden alle woorden die met de K-klank beginnen 
     geschreven met een C.
V:     Tilburgs woordspel: quukske: koekje  >> fonetisch: kuukske
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raauwstenbij
ongeveer
O:     raauwstenbij
V:     Ut zal zôo ten raauwstenbij tiene zèn gewist dè'k thèùs kwaam.

ràbat
regelmaat
O:     mogelijk uit het latijn:  rabo .> maat 
     uit het ràbat= uit de haakin het ràbat= in de haak
     rebat, rabat, robat, rab[b]ot znw. <mid.ned.> : rumoer, kabaal,
     twistzoeker, sponning, sluitboom, 
V:     De dêûr èùt vèèrkeskot hangt lilluk èùt ràbat.

rabbezakke
vernielen.
O:     rabbezakken: verbellemonten.
     etymologie niet bekend.
     mogelijke relatie met rabbelen, rebbelen ww. <mid.ned.> haastig werken
     afraffelen.
     klootzakke
V:     Ik had vur de manne un bôomhut gemaokt mar zer is gelèèk dur de jong
     èùt de buurt verrabbezakt.

rad
wiel
O:     raojmaoker = radenmaker > waogemaoker
     radbraken. >> radebraken raedbraken <mid.ned.>
V:     'T rad van de waotermeule is kèùs versleete en verrot, en nauw is't rad
     in't wiel gevalle!

raffele
snel afwerken
O:     raffelwèèrk
     raffelen kjlanknabootsend woord
     raffelen: rabbelen / brabbelen / rammelen / rakkelen
     raffele: onomatopee
V:     'T rôozenuuke wer bij ons thèùs snel afgeraffeld.

rajonnekes
spaken
O:     rajonnekes > spêeke.
     rayon <frans> : spaak
     invloed van belgië op ons dialect  zo ook het sepapke en pèdelaer [fiets]
V:     Bij de fietselapper vroeg ik naor rajonnekes, mar hij wies nie waor ik ut
     over had. Toen ik zeej "spêeke" toen wies'ie ut.

rampalje
criminelen
O:     schorem - criminelen - 
     rampeneren, rampineren <mid.ned>  uitschelden, beschimpen, uitlachen,
     smaden, lasteren, vernielen, 
V:     Van dè rampalje komt niks terèègt, dè komt ervan terèègt!

ramscheut
zeer snel
O:     ramscheut: snelle aanloop
V:     Meej de Ronde van Gôol maokte Huub Zilverberg in de sprint unne
     ramscheut, hij was weg en hij won.
     Meej unne ramscheut pèèrde'ie d'r èùt om as irste d'r te zèèn.

rangkoetjee
uitdrukking duivenmelkers
O:     rangkoetjee: niets geleden, kan weer worden ingezet of gebruikt
     réincorporer, ww. <frans> : weer inlijven.
     uitdrukking van duivenmelkers.
V:     Toen bij Jaonneke Verhoeven de dèùve op de klep viele, keek ie of ze
     veul geleeje hàn. As dè nie was zeej: Rangkoetjee.

ranja
limonadesiroop
O:     ranja > aranja
     aranja <spaans> sinasappel
V:     As ons moeder de ranja maokte wieste nie welke klêûr ut had, zò slap
     was ie.
     As d'r vruuger op school wè te viere was, en dè was nie dikkels, kreege
     we ranja. 

raojmaoker
wagenmaker
O:     Overgrootvader  Jaon Stads was unne raojmaoker en had un kefeej; de
     Ploeg, aan de Rielseweg. Momenteel heemerf de schutsboom. 
     Zèèn vrouw, mèèn grutmoeder deej ut cefeej. 
     Ik hep nog twee borreltjes èùt ut kefee van grutvadder Stads.
V:     Unne raojmaoker dî vruuger òk veul aon ut meegeniek van de meule.

raoversbol
ragebol
O:     halfronde borstel op lange steel om spinrag te verwijderen  > ragebol
     ragen <mid.ned.> van spinrag zuiveren.
     raechquaet <mid.ned.> regebol
V:     Ons moeder ging flink te keer meej d're raoversbol, mar "t ènd van 't
     liedje is dè alles nog vol zaat meej spinnewèbe.
     Meej de grôote schôonmaok kwaam de raoversbol èùt ut schop.

ratteplan
alles
O:     rataplán <frans>  een klanknabootsend woord voor het geluid der
     gesnaarde trommels, het rombombom
V:     De hille ratterplan hattie bij'um, mar wètie nôodig hà zaat d'r nie bij.

rauwdauwer
iemand die slordig werk aflevert
O:     rauwdauwer: >> rauw werken: slordig werken
     van kultenboer: niets waard
V:     Dieje rauwdauwer komt d'r bij mèn niemer in. Al wè'tie maokt is van
     kultenboer.

rebriek
rubriek,   weerwoord
O:     rubrique < frans> titel
     van rebriek diene = comentaar geven
V:     Hij dient oe altij van rubriek, wegge òk zegt. Hij heej aaltij zun wòrdje
     klaor! Hij is nie vur êen gat te vange.

rèchte vôor /  ploege
uitdrukking/gezegde
O:     d'r valt gin rèèchte vôor meej te poege. niets mee te beginnen.
     anders gezegd; daor krèègde gin gaore meej op de klos.
     kontkrèùper; iemand die zijn collega's laat vallen en een wit voetje wil
     halen bij de baas.
V:     Dieje noewe ploegbaos dè is me wè, daor kunde gin rèèchte voor meej
     ploege.Hij is lomp, èègewèès, en ut ergste is, dè't unne 
     kontkrèùper is.

reddere, deddere
regelen en doen.
O:     reddere en deddere >> rèdewre en dèdere
     reddere en deddere: bezig zijn
     redderen, ridderen, ww. <mid.ned.> : regelen, besturen
     dadele, dade, znw. <mid.ned.> : hetgeen men doet
     ~Richard van Kuyk~
V:     Wè zède toch amaol aont rèdere en dèdere m'n menneke? [waar ben je
     mee bezig]

rèèf
hark
O:     zie griezele
V:     Ik stond meej mun lomp lèèf op de rèèf, en  kreeg dieje verrekte hark
     teege m'n harses!

rèègte vôor ploege
uitdrukking/gezegde
O:     meej hum kunde gin rèègte voor ploege. > met hem kun je niks beginne
V:     Mòt hij jou koome helpe? geluk d'r meej. Meej hum valt gin rèègte vôor te
     ploege.

rèègttoevôrt
gewoon
O:     rèègttoevòrt > recht toer vooruit
     rèègttoevòrt > heel gewoon
V:     Dè mèske van hum is van rèègttoevoôrt, mar d'r is niks mis meej.
     Ik rijj mar rèègttoevôrt, dan zie'k mar waor ik èùtkom.

rèèke jan koole
 tilburgse jan kolen
O:     uitdrukking voor iemand die doet voorkomen  doet dat hij goed in de
     slappe was zit!
     Jan Kolen was een Tilburger de op de hoek van de Telegraafstraat heeft
     gewoont
V:     Is dè un noew fiets? Ge kunt wel zien de gij unne rèèke Jan Koole zèèt.

rèèp
rijp
O:     rèèpe pèère.
     ooverrèèpe pèère
     ripen, riepen zw.ww. <mid.ned.>: rijp worden, rijpen van vruchten.  
     ripende. / ripicheit.
V:     De pèère liggen in d'n mêûk te pèèpe

rêep  rêepe
kinderspel
O:     een hoepel laten lopen met een stuk hout aanslaan 
     een reep is een stalen band om houten wiel
     rêepe > snijden > langs ut spek rêepe.
     reep, repe <mid.ned.> strook / koord / lengtemaat voor linnen en laken /
     smalle houten band om vat of ton / strook land
V:     ik rêepte meej m'n mes 's goed langs 't spek toen 's moeder nie keek .
     Vruuger was munne rêep nie presies rond, dè was nie gemak meej 't
     rêepe.
     In d'n Bèèmd hè'k nog unne rêep grond ligge waor'k nie veul meej doe.
     As d'r iemand geld vur gift, heetie'um.

rèère 
rillen
O:     rèère van de kouw > rillen van de kou > bibberen van de kou.
     rideren, ridderinge, <mid.ned.> : rillen
     riden, riën, ww. <mid.ned.> beven, schokken, schudden, rillen
V:     Ik rèèr van de kouw. Ik hep ginne goeje wenterjas mir!
     Zèède ziek omdè ge zò rèèrt?

reesfiets
uitdrukking/gezegde
O:     die zen  meej de reesfiets getrouwd.= un moetje de bruid is in
     verwachting.
V:     Die zèn verleeje week meej de reesfiets getrouwd, om te vurkoome de't
     un hegwoow zò worre!
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reetieraade
vaderlijke toespraak
O:     reetieraade: iemand toespreken met stemverheffing.
     retirer <frans> opnieuw trekken, opnieuw schieten. >> veel op- en
     aanmerkingen op iemand afvuren. 
V:     Naa hedde un hil reetieraade over alles wè'k fout doe, mar doe'k wel wè
     goed? 

reetikultje
damestas
O:     reetikul: dames handtas van textiel
     reticule: dames handtas of enig ander soepel materraal in de vorm van
     een zakje dat van boven dichtgetrokken kan worden.oudste 
     vermeldind 1821
V:     Ons Anna was mar wè frêet meej d'r redikuultje.

regeur
regels
O:     regeur >> regime: regeling, stelsel, behandeling
     teege 't regeur in: tegendraads. tegen de regels of afspraken in gaan
     regeur < régie <frans>: overheid of leiding.
V:     De vèùle pèùtoor, hij is aaltijj teege 't regeur in. Hij is zô teegendraods as
     wè.
     Waorum zèède gij naa aaltijj teege 't regeur in. Meej jouw kunde nie
     akkerdeere.

regêûr
leiding, gezag
O:     teege ut regêûr in: tegendraads
     régie <frans> overheid , leiding
V:     Dieje vurzitter die we hèbbe is aaltij teege ut regêûr in.Hij is unne
     èègewèèze knoest.

rejaol
royaal
O:     die verdiende unne rejaol belegde bòtram in 't febriek
     meej de rejaole haand gemeete: niet nauwkeurig of fijn gekeken.
     royal <frans> koninklijk, vorstelijk synoniem voor rijk , veel, goed,
     Jan Kwatta; weverij van Besouw.
V:     Ik verdien nie veul bij Jan Kwàttà, mar ik kan d'r rojaol van rond koome!

rejaole haand
uitdrukking/gezegde
O:     meej de rejaole haand gemeete.: niet zuinig, royaal.
     hant, znw. <mid.ned.> : hand.
     In het Gôols wordt haand ook voor meervoudvorm gebruikt. > grôot van
     haand. baaj d'r haand.
V:     Toen ik vur ons moeder un zeujke bôontjes moes gaon haole kreeg ik
     unne hillen emmer meej. Ons moederzeej; "dès meej de rêale 
     haand gemeete".

rekstrooj  strekstrooj
uitdrukking/gezegde
O:     op het rekstrooj ligge = op sterven liggen, een overledene werd op strooi
     gelegd voor het intrekken van alle lichaamsvocht.
     hij stekt'um : gaat dood
     als iemand komt te overlijden ontspannen alle spieren. hij of zij wordt
     langer De uitdrukking verrekt mar is dus een doodverwensing!
V:     Die gao zunne liste assem èùtblaoze, hij leej op 't rekstrooj.
     Ik dèènk dettie'um vandaog nog strekt. 

remedie
hulp- redmiddel
O:     remedie: geneesmiddel, redmiddel.
     zeemelèègtig: zenuwachtig.
     remede, remedie, remegie, znw. <mid. ned.> : geneesmiddel, redmiddel,
     verzachting van leed.
V:     zeenoewblaojerthee is un goeje remedie tege zeemelèègtigheij.

rèngele
regen
O:     rèngele: regen.
     rengeren <vlaams>; regenen.  r- assimilatie en n- epenthesis
V:     As't rèngelt blèèf'k thèùs. Ik laot m'n èège nie zeiknat reegene.

replesaant - raplesaant
vervanger   remplacant
O:     remplacant <frans>  plaatsvervanger, invaller 
     as ge vruuger in dienst moest en ge gaaft daor niks om, konde unne
     replesaant zuuke as ge geld had!  [bataafse republiek.]
V:     Ik hep t'aovend ginne tèèd om te helpe, ik stuur wel unne replesaant,
     meej twee lingse haand!

rettereere,  rètereere
op en neer lopen
O:     die jong rettereere d'n hillen dag hers en geens
     retireren <frans> : zich terug trekken - heengaan -
     retourner < frans> : terugkeren, weer gaan
V:     Dè rettereerd hier d'n hillen dag op en neer, en doe niks!

rèùgt
wilde begroeiing
O:     rèùgt: ruige begroeiing
     rondom 't hèùs ist een en al rèùgt
     ruheit, ruwheit, znw. <mid.ned.> ruigheid
V:     Aont graf van opaa wordt niks mir gedaon. 'T is eene rèùgt. Zummet mar
     nie rèùme, daor wit ie zelf toch niks mir van!

reujke  -  tifke
reu  -- teef
O:     reujke: reuj: hond manlijk geslacht
     teef: hond vrouwlijk geslacht.
     rode, reude, ruede, <mid.ned.> : grote hond mannetjes hond, vos of wolf.
     teve, znw. <mid.ned.> wijfjeshond        tife <oudengels> 
     Peer van Iersel vraagt: 
V:     Is ut un reujke of un tifke? Nèè 't is unne zwarte!
     Teegeswôorig doen ze vort àmol misluk meej die bisjes. "T is gin reujke
     en tifke mir. Ze praote van un jongetje en meisje! Kunde gij dè 
     wissele?

reuk nog smaok
uitdrukking/gezegde
O:     d'r is reuk nog smaok aon: er is helemaal niets aan. meestal omschrijving
     voor mensen.
V:     Aon dieje vrijer van ons roos is reuk nog smaok aon. ik weet nie wès'e
     daor in zie.

rèùm klèèn
ruim klein
O:     rèèm klein = een contradictie.
V:     Too spiering zeej: "die schoene valle rèùm klèèn èùt. Ik zô ze mar's
     paase."

reutemeteut
alles
O:     = rommel troep 
     reut  < mid.ned.> rote, rotte,  rot. troep,  
     de hille reut: alles
     flikkerde'nie: gooide hij......
V:     Hil de reutemeteut flikkerde'nie op de kreugel, en naajde't aachter 't
     schop op unne hôop!

revetje
onderlegring
O:      rivet. <mid.ned. > klinknagel 
     het is niet duidelijk waarom een onderlegring een revet werd genoemd?
V:     Jood Maos hà in zunne nugoosie òk revetjes in alle maote en sôorte. Hij
     hà zunne winkel in de Klôosterstraot. Daor teegenoover 
     wôonde vruuger Menneke Puij.

riek    voejere
uitdrukking/gezegde
O:     Meej ginne riek te voejere: niet aanspreekbaar
     Hij kan nie hebbe dè ge meej unne riek in zun ôoge stikt.:  kleinzerig
     rieke, znw. <mid.ned.> : drietandige vork of gaffel
      
V:     Ze hebbe op z'n têene gestaon. Hij mende desse'um in't bestuur zòn
     kieze. Mar ut liep aanders. Naauw issie meej ginne riek te voejère.
     Hij kan niks hebbe, hij kan nog nie hebbe desse meej unne riek in zun
     ôoge steeke.

rigelateûr
regulateurklok
O:     klok met slinger die onder invloed van temeratuur niet langer of korter
     werd. Hierdoor liep de klok altijd op tijd. Ook wel pèèrdjesklok 
     genoemd, omdat er bovenop dikwijls een beeldje van een paard stond.
     begin 20e eeuw zeer populaire klok. werd ook bimbamklok genoemd.
     régulateur. <mid.ned.> : regelaar.
V:     As wij vruuger naor ons oma ginge moes onze vadder de rigàlatêûrklok
     opdraaie.

rikketik
hart
O:     Onze kees heej't aon zunne rikketik, dè's nie sekuur!
     onomatopee.
V:     Ik dèènk dè'k ut on munne rikketik hep!

rimmetiek
reuma
O:     danneetels:  brandnetels
V:     Ik verrekte van de rimmetiek. Toen zeej munnen buurman dek in de
     danneetels moes gaon ligge, en ge zult 'tut nie gelêûve, mar't hielp. 
     Ik wèr alleen knettergek van ut gejêuk van die danneetels.

ringeloore
sollen, voor de gek houden
O:     ringeloore: 
     ik laot munèege nie ringeloore.
     laot oew èège nie ringeloore: laat je niet de les lezen / op je kop zitten. 
     Ik zèè gin zot Jooke Zot Jooke. [tilburgse uitdrukking]
     Joke Hollander  was een bekent figuur in Tilburg en omstreken. Hij was
     niet helemaal goed in orde. Hij woonde zelfstandig in de 
     Fabriekstraat te Tilburg. Joke kwam uit een gegoede Joodse familie.
V:     Ik laot munèège nie dur hêûr ringeloore, ze kan dôod valle, dè serpent.
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roefel
wasbord
O:     roefel: onomatopee.
     ons moeder is op maondag druk in de weer meej durre roefel. 
     wasstok: om door de kookwas te roeren 
     waasknèèper: een soort grote knijper voor kookwas uit de ketel te halen
     waaskèùp: houten kuip voor was te doen 
     waasketel: koperen ketel voor de was te koken op het vuur of op een
     driepoot
     waashok: schuurtje of bijkeuken waar was gekookt werd.
     waasdraod: unne verzinkte staoldraod.
     roefel etymologie niet bekend. Roefel <mid.ned.>: korte schaaf.
     onomatopee
V:     In't washok was de gasslang van d'n driepôot geschoote. Alles stond in
     de fik!

roesje        roejke
roeden
O:     roesje >> roejke >> roede
     roede, rode, ruede, roeye, roye, roe, zne. <mid.ned.>: rechte tak of twijg,
     stang of staaf van metaal.
     aon't roesje van de driegaots kachel hing de waas te drêûge. 
     Roestenberg uit de Dorpstraat werd 't Roesje genoemd
     een plattebuis en driegaots kachel  had rondom een buis waar men alles
     kon aanhangen.
     roest, znw. <mid.ned.> hoenderstok. gehemelte
V:     De handoeken hangen aon ut roesje van de kachel, as de kender in d'n
     tèèl moese op zaterdagmiddag.
     Zeg jan; ge mot de stront van de roesjes in ut vogelkoojke krabbe, en de
     naogels van de kenaorie knippe.

rog
rogge
O:     rog: graansoort die het op de schrale zandgrond goed doet.
     rogge, rog, rugge, rug, <mid.ned.>: rogge
V:     As de rog van d'n èkker is stonde wij d'r op meej unne vlieger.

roggelen
hoesten
O:     roggelen: voordurend slijm ophoesten.
     roggel: prop slijm
     roggelen: onomatopoëtische vorming van woord.
V:     Onze grutvadder kan z'n waoter niemer houwe en hij roggelt d'n
     godsgaanselukken dap.

rok aon de kapstok hange
uitdrukking/gezegde
O:     Hij heej de rokke aon >> hij is ingetreden in een kloosterorde.
     Hij heej zunne rok aon de kapstok gehange. >> uitgetreden
     Hij heej de rokke aon gehad: hij is kloosterling geweest.
V:     Meindert heej rap zunne rok aon de kapstok gehange toen ie Marianneke
     teege kwaam.

rondèleke
sluitring, onderlegring
O:     rondèleke / revetje
     rondèleke: <vlaams>
     revetje, znw.  <frans>   zie revetje
V:     As ge onder dè moerke gin rondeleke doet lôopt ut op d'n duur los.

rontom,   rontelom
rondom
O:     rontelom de toore was ut kerkhof
     rontomme. <mid.ned.>  bijwoord; rondom, in de rondter
V:     Rontom tiene zèèk er meej de koffie.
     rontelom de meule wille ze un hek meej kiepegaos zette. 'T is toch gin
     fesoen!

rôome
uitdrukking/gezegde
O:     às 't klòkske van Rôome slao:  dan continueert de situatie.  [de stad
     Rome]
     melk; rôome rèègt van de koej.
     rome, room, znw. <mid.ned.> room, melk
V:     Zit toch nie zò te gaope, derrèkt slao 't klokske van Rôome, dan blèèft
     oe'e mond waoge wèèd oope staon.
     Dieje rôome vruuger rèècht van de koej, daor mokte ons moeder pap
     van. Dè was pap om papkösters te kweeke!

rôomsnèùtje
melkkan
O:     rôomsnèùtje: melkkan
     gift ut roomsnèùtje is aon. 't stao geene kaant de taofel. 
     ~Simon de Brouwer~
     rome, room <mid.ned.> : room, melk.
V:     Ik hep ut oor van't rôomsnèùtje genekt!

rôozenoeke  /  lieve heer
Uitdrukking/gezegde
O:     houwe un rôozenoeke vur onze Lieve Heer.: uitbebreid vloeken.
     rôozenoeke: rozenhoedje. gebed met rozenkrans.
V:     Heurt'm toch's vloeke, die houwt un rôozenoeke vur onze Lieven Heer, of
     hij vloekt alle duuvels èùt de hel!

rôozenuuke
uitdrukking/gezegde
O:     ut rôozenuuke was niks vur kender meej un wiebelgat. 
     Cees Robben schrijft over "ut roozenuuke"; Wèn krèùs vur kender meej
     un wiebelgat!
V:     In de maajmaond wèèr op veul plaotse iedere aovond  ut rôozenuuke
     gebeeje.
     Waor gebeeje wordt is nôod, en waor gescheete wordt is brôod!
     Vruuger wèèr in de maajmaond in ut kepèlleke iedere aovend ut
     rôozenuuke gebeeje.

rösse
wrijven
O:     meej unne foekepot motte irst in oe haand spierse en dan over ut houtje
     rösse
     foekepot= een pot met een strak gespannen varkensblaas erover. in het
     midden van de blaas zat een rond houtje 
     ruisen <zuid ned.> wrijven, schuren, schurken
V:     Gij röst d'r die plèk verder in, indeplak degge de plek weghaolt!

rossige
roodharige
O:     rossige: roodharige
V:     Unne echte Gôolse is rossig en heej un bultje, en wit van niks!

rotsoojklôot.   rotzoojklôot
rommelmaker
O:     rotzooj > rommel
V:     Onze vadder zeej aaltij dè'k unne rotzoojklôot was, en ginne flikker
     oprèùmde!

rug --wèèrk         maog  -  hongerlijjer
Uitdrukking/gezegde
O:     meej oewe rug naor 't wèèrk en oew maog naor 't hongerlijje: hard
     werken en weinig verdienen.
V:     Diejen boer van abcoove zocht unne knèècht die zunne rug naor 't wèèrk
     zet en z'n maog naor de hongerlijjers

rukke
uithouden
O:     rukke: uithouden volhouden.
     etymologie niet duidelijk.
     mogelijk afgeleid van; ruyen <mid.ned.>: ten opzichte van iemand
     vijandig gezind????
V:     Ik kon 't daor nie rukke, ik hè m'n ontslag genoome en gegaon

russel
rooster
O:     de russel öt de kachel is verslete  -   putrussel = putdeksel
V:     Meej't omweer waare de putrussels d'r vanaaf geslaon!
     Hedde oe modderpôote bèùte op de russel vur de dêûr schôon gemaokt?

rutselen
schudden
O:     as ge d'r wè meej rutselt koomet'r wel èùt!
     rutselfleske: een flesje om sjepwaoter te schudden
V:     As ge sjepwaoter goed rutselt, en dan in d'n donkerte wegzet,  wordt 'ut
     nog straffer.

rutselfleske
schudflesje
O:     rutselfleske: meestal een oud medicijnflesje.
     'k hè un rutselfleske vur't sjepwaoter 
V:     M'n rutselfleske kletterde op de kaaje kepot, en weg was munne sjep.

ruurèèzer
theelepeltje
O:     ruurèèzer; geen echt dialect. 
     in de thee ruure.
V:     Vat in de keukelaoj is un ruurèèzer vut taante Fien.
     As iemand over un ruurèèzer praot noeme wij dè aongebraand
     Haajkaans!
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saanderendaogs
de volgende dag
O:     saanderendaogs:< des andere dag
V:     Saanderendaogs moes ik d'r op trug koome. 'T waasmesien was wir
     kepot

sakkere
vloeken
O:     sakkere; 
     sake. znw. < mid.ned.> : rechtzaak, zaken.
     sacrer. ww. <frans>: foeteren, vloeken, razen.
V:     Ik ken um nie aanders as dètie lôopt te sakkere. 'T is un ongemak stuk
     frèète.

santekraom
de hele handel
O:     santekraom = handel in heilige beelden. Handel in devotienalia.
     santekraom  <mid. ned.>  <zuidned.> enigzinds minachtend over de
     handel uitlaten
     sant sanct <mid.ned.> heiliger, heiligenbeeld   >> sanctus <latijn> : heilige
V:     Ik heb de hille santekraom opgedoekt, d'r viel ginne stèùver mir meej te
     verdiene!

santepetie
de heleboel
O:     santepetie >> santekraom
     afkomstig van santeboetiek  <mid.ned.>  <zuid ned.> = hele boel zelfde
     strekking als santekraom.
V:     Hij sloeg de hille santepetie kort en klèèn, en had d'r nog gin spèèt van
     ôok!

sauskom
juskom
O:     in de sauskom wier van alles bewaord.
V:     Mistentèts zen die sauskomme groote schandaole!
     As ons Oma de sauskom boove durre kop zò houwe, was't net of desse
     de olympische speule had gewonne! Zò'n schandaol was ut.

sauwel
kletspraat
O:     wè sauwelde toch mun menneke!
V:     Sauwelpraot is òk praot.
     Hij sauwelt oe de blèène op oe oore!
     As hij aon ut sauwele is doe dè zeer aon oe ôore.

sauwel  -    blèène
uitdrukking/gezegde
O:     sauwelt oe de blèène op oe ôore: alleen maar kletspraat verkopen
     sauwelen <vlaams> babbelen,
     sauwelkont, sauwelklôot, 
V:     Dè goddelijk ouwhoer sauwelt oe de blèène op oe ôore.

schaaj
nvt
O:     schaaj: plank voor aan de hoogkar waarop men kon gaan staan.'
     haagte: kettingen die men langer en korter kon stellen naar gelang de
     grootte van het paard.
V:     Leo vertelde un ingewikkeld verhaol over; un schaaj, unne haonsklippel,
     haagte en sloove. Dè hà te maoke meej n pèèrd inspanne

schaajkaaj
grenssteen
O:     schaajkaaj; schaajkeij
     In het verleden werden de grensen bepaald door riviertjes wegen en
     schaajkeijen.
     Je terrein vergroten was het makkelijks door de "schaajkaaj" te
     verleggen. Hierdoor zijn hele families meerdere generaties lang 
     gebrouilleerd gebleven.
V:     D'n dieje van hierneffe verleej snaags de scheijkeij, d'n verrekkeling!

schabbelier
scapulier - skapulier - schapulier
O:     scapulier, -ier -arijs <mid.ned.> : schouderkleed van geestelijke. 
     scapulare <latijn>  >> scapula: schouderblad
     Meej m'n irste kemunie kreege we van de pestoor un schabbelier. Dè
     ware 3 lèpkes op elkaar genaojt. Op de vurkaant was meej unne 
     rooje draod un krèùs gemaokt
     schabbeliermedôlie= kleine medaille met een afbeelding van Heilige.
     Dikwijls onze Lieve Vrouw
V:     Meej un veiligheidsspel was op munne borstrok un schabbeliermedôlie
     gestooke. Waor ut vur hiep weet ik niemer.

schabberdebonk 
niet geregeld - op de bonnefooi
O:     ik zèè hier op 't schabber de bonk  
     Duits schabber <duits> : schurk  - scaber ruw 
      bonk; een been
     schobberdebonk, schaverdebonk.: klaplopen, als een schooier erbij
     lopen.
V:     Ik koom op't schabberdebonk. Kan ik hier sewèèle meejeete?

schabbernak
lelijk ding
O:     Die kaast is un groot schabbernak. De pôote staon scheef, de schèùve
     schranke, en de dêûre  slèùte niemer. Brengt die mar naor d'n 
     tolstaok. 
     tolstaok:[ toponiem] waar vroeger de vuilnisbelt lag
     schabbe <mid.ned.> : versleten kledingstuk, vuile vrouw
V:     Wè mot d'r meej dè schabbernak? dè wil gin man mir!
     Toen ik thèùs kwaam meej un heel schôon kasje zeej m'n vrouw; "Meej
     dè schabbernak komde gij nie binne"
     Toen ik un noew vèèrkeskot hà getimmerd zeej mèn zwaoger; "we hedde
     nauw toch vur un schabbernak gemaokt.

schaojlek
onvoordelig
O:     schaojlek, schaojluk = schadelijk
     dè behang werkt hêel schaojlek
     schaojlek lèèk: een jong overledene
V:     Des un schaojlek lèèk.
     Die taart dilt schaojlek.

schaojluk  lèèk
uitdrukking/gezegde
O:     als een jonge vader of moeder kwam te overlijden was dat een "schaojluk
     lèèk.
V:     Ze is nog mar dertig en laot  vier kender aachter. Jè dè's un schaojluk
     lèèk.

schaopekreng
tegendraads 
O:     schaopekreng; uitdrukking gebruikt bij de boerenstand. 
V:     Ons Piet heej ut schaopekrenk. Laot 'm mar in d'r vet gaor smoore.

schaorhout
snoeihout
O:     schaorhout
     één maal in de 6 à 7 jaren werd het schaorhout uit de houtwallen rond de
     akkers gekapt.
     Dit hout werd als stookhoutgebruikt
     schaerbosch. <kiliaan>. bos wat van tijd tot tijd werd gekapt.
     scare znw. vr. <mid.ned..: hetgeen een veld of bosch oplevert. Gewas
V:     As onze vadder 't schaorhout èùt de walle kapte moes ik van de dunnere
     takke musterts bèène meej unnen draod of unne wilgetêen.

schap
kast
O:     een open kast zonder deuren
     gerief: niet omschreven makkelijke voorwerpen of zaken.
     schap, znw. <mid.ned.> : houten rek, plankenkast.
V:     In't schop hè'k un èège schap waor ik wè gerief bewaor.

scharminkel   scherminkel
mager, iel, knokerig
O:     dè pèèrd is un scharminkel 
     scharminkel <zuid ned.> = 1]boze geest 2] geraamte  3] magere mens
V:     T'is me toch un scharminkel, mènne meens! hijj zò meer spek motte eete.
     Dès un scharminkel, die kan wel dur de tròliekes frèète.

schauw
schuw, schichtig
O:     schauw kèèke :schuw
     schuwel.  bnw <mid.ned.> : schuw schichtig
     schuwen, schiwen, schouwen, schauwen zw. ww. <mid.ned.> schuw of
     schichtig zijn
V:     Hij kêek àmaol schauw om, ik vertrouwde ut nie, en ging d'r aachter aon.

schêef
uitdrukking/gezegde
O:     as ge meej honderdvirtig over d'n abcovenseweg rijdt zieder niks van:
     met andere woorden "Kekt nie zò naauw!" ~Ger v. Gils~
V:     Dè stao schêef Ger: as ge meej 140 over de Abcovenseweg rijdt, ziede
     d'r niks van! en schêef  dè juffert goed.

scheel
deksel
O:     deksel van een pan
V:     Op ut scheel zit unne blöster. [emaille eraf]

schèèl
uitdrukking/gezegde
O:     Hij kèkt meej zun linkerôog in zunne rèèchter broekzak!  ~hans van
     Hassel~
     Assie oe aonkèkt krègde koppent, zò schèèl kèkt'ie!
     lichaamelijke gebreken waren een bron voor vervelende opmerkingen en
     bijnamen.
     d'n schèèle - d'n horlepôot - d'n dikke - de neus - de kreupele - de kaole -
     d'n êenèèrm - 
     de lats - kapblökske - de rooje - de lange - 
V:     As schèèl kèèke zêer zò doen, zòtie veul pènt hebbe!

schèèl - drinke
uitdrukking/gezegde
O:     oud gebruik. na het aangeven van een pasgeboren kind werd steevast
     het cafe bezocht om "'t schèèl "eraf te drinken. 
     Meej d'n naoste gebuur hemme ut schèèl erafgedronke. 
     Een pas geboren kind lijkt altijd scheel te kijken. Het heeft de blik nog op
     oneindig.
V:     Ik zèè'm meej d'n buurman wiste aongeeve, en impesaant hemme ut
     schèèl d'r aaf gedronke.
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scheemels
pedalen aan een handgetouw
O:     scheemel, scheemels: voetplanken
     schemels  znw. m.<mid.ned.>: voetplank
     De kammen in een getouw moesten om en om opgelicht worden om de
     inslag er doorheen te schieten. Dit gebeurde met 2 pedalen, 
     houten scharnierende planken met een touw verbonden aan de kammen.
     scheemelkèùl: gat in de grond onder de schemels.
V:     Wèève doede meej haande en voete. Meej oe hand schiete de spoel dur
     de laoj, en meej oe voet doete de kamme op en neer.

schèène
schelden
O:     schèène: ww. oorspronkelijk zwak, tegenwoordig zwak.
     Voor schèène is geen Nederlands woord. Schijnen betekent in het
     Nederlands geen schelden.
     Een etymologische verband met schelden is er niet.
     scenden schennen schinden, scheynden. <mid.ned.>: iemands eer
     bevlekken of schenden. beledigen
V:     Diejen hèrketek stond me daor te schèène, dè was meej gin pen te
     beschrèève. Mar ge kunt 't hum nie kwaolek neeme want hij is te 
     stom om vur d'n duuvel te daanse.

schèèr
luidsprekende vrouw met scherpe tong
O:     schèèr: luidsprekende vrouw die veel praat en weinig zegt. iemand die
     overal bovenop zit
V:     Die mèèd van onze /toon is un likkeke schèèr. Ge kunt d'r niks vertelle
     want ze buzèùnt alles in Gôol rond.

schèèresliep
messenslijper
O:     iemand die langs de deur kwam om messen te slijpen 
     de schèèresliep hà unne kreugel bij'm meej z'n getèùg erop, en z'n gerief
     d'r'in!
     schaer, schare, schere, scheer, znw. <mid.ned.> : schaar, knipwerktuig
V:     Eens per jaor kwaam d'n schèèresliep langs hèùs. Tegeswòrig is dè un
     hil febriek in unne autoo.

schèèrkûukske
nakomertje
O:     schèèrkuukske = naokoomerke
     Bij de bakker werd de deegmolen leeg geschraapt voor het laatste
     baksel.
     Bij fam. Mes sprak men van een "koffiezetterke" als men het over een
     nakomertje sprak
V:     Ik was thèùs 't schèèrkuukske, mar gin houwkèènd. Meej mun aachtien
     trok ik d'r thèùs èùt.

schèète   -    half elf
uitdrukking/gezegde
O:     schèt nie vur half elf. = ze geeft niets weg, ze zit er bovenop
     die schèt unnne dunne / die zal ginne dikke schèète:  die heeft het niet
     breed.
     voor schèète kan ook "schijte"
V:     D'ôuw moen krabde nie blôot, mar ze schèt ôk nie vur half èlef. 
     Naa beginne ze toch wir un kapselon in ut noewe winkelcentrum! Ik
     dèènk desse ginne dikke zulle schèète.

schèètekster
bangerik
O:     schèètekster: iemand die weinig lef heeft
     van de zelfde orde:
                         schèt in z'n broek van angst >> unne broekschèèter >> bang
                         unne bange schèèterd: 
V:     Dè motte nie aon hum vraoge, dè dörf ie nie. Des un groote schèètekster!

schèèthèùs
wc
O:     ut schèèthuis is verstopt. |zie ook; hèùske]  iemand die bang is wordt een
     schèèthèùs genoemd.
     schijtgat <mid.ned.> : aarsgat, gat in plee
     schijthuus, schijtcamere < mid.ned.] : wc
V:     Vruuger han we un schèèthèùs, tegeswoorig un wc meej spuuling!
     Ut schèèthèùs bij opa aachter in d'n hof was net un ijscoo-kèrke, mar dan
     een meej êene deksel waor ge nie kòst kieze èùt vanielje of 
     frambôoze.

schèètmik
peperkoek
O:     Bij de Slingerkoek in Gôol maokte ze schèètmik. Die was weereld
     beroemd in Gôol!
     Slingerkoek: een koekfabriek aan de Tilburgseweg. Eigenaar. van Oers.
     [was kerkmeester]
V:     Witte mik, meej veul goej booter en un plak schèètmik, en dan wegspeule
     meej un tas koffie, de's goej eete!

schèlbenneke  -  schèleben
aardappelschilmandje
O:     ben: korf
     schel - schelle : schil  schille
     schilmes . schelmes
V:     Vat de èèrpel en ut schèlbenneke mar vast èùt de kelder.

schèlft
schelft
O:     Schèlft soort schoor van rondhout in de stal waar stro op werd bewaard 
     schelferinge, schelveringe, znw. <mid.ned.> : een planken schotom hooi
     te bewaren.
V:     Ge mot dè rondhout vur de schelft wel wè bedichter legge. Zò flikkert d'r
     alle tussen dêûr.

schèllinge
daklei
O:     schellinge: leistene dakbedekking
     schele, schellinge <mid.ned.>: schubben, huis van een schildpad.
V:     De schèllinge vlôoge oe om de ôore list meej dieje stèùrm.

schelmis
schilmes
O:     schelmis > schelmes > schilmes. 
V:     Ut schelmis is meej de èèrpelschelle in d'n vèùlnisbak verdweene.
     Goojt dè schelmes mar weg, daor kunde op oe blôote kont meej naor
     Den Bosch.

scherbêen
schaarbeen
O:     zie gebint - gebont 
     scharen, schoren 
     bêen:  poot
V:     De strontschepper hangt in't irste gebont in't schèrbêen.

schèt omhôog
uitdrukking/gezegde
O:     schèt omhôog = ik trek me er niks van aan m.a.w; val dôod - zuuk't èùt -
     barst!
V:     Ik liet ze mar praote, mar ik docht bij m'n èège; schèt omhôog! Stront wie
     heetoe gescheete!

schèùfke krèège.
uitdrukking/gezegde
O:     schèùfke krèège:  afgewezen worden
     In de biechtstoel zat een schuif die de bichtvader opende als de biecht
     werd afgenomen. Als penetentie, boetedoening, kreeg men dan 
     een aantal weesgegroeten en un onzevader. Hij men het te bond
     gemaokt dan kreeg men de schuif. Dus geen kwijtschelding.
V:     Ik mènde op  Brees bij unne frêeten boer te gaon vrijje meej z'n dochter,
     mar ik hep ut schèùfke gekreege. Ze had mèèn nie nôodig!

schèùnsmesjeerder
iemand die een scheve schaats rijdt
O:     schèùnsmesjeerder: iemand die uit de maat loopt.
V:     Mèn zwaoger is unne schèùnsmesjeerder. Van die bloejkes van kender
     kan niks terèègt koome.

schêûrbek   
ontsteking aan de mondhoek.
O:     schêûrbek: infectie aan de mondhoeken
V:     In dè kèfee is ut nie proper. Ze spuule de glaoze nie. Ik heb daor unne
     schêûrbèk aon over gehouwe.

schêûrlinne
verbandmateriaal
O:     schêûrlinne : oude linnen lakens werden tot repen geschêûrd en gebruikt
     als verband bij doorliggen, doorlopen, enz.
V:     Toen de nonne ut in't bejaardehèùs vur ut zegge hadde [hàn] gebrèùkte
     we nog schêûrlinne.

schêûrmikske
witbrood
O:     schêûrmik: ook wel fraanske genoemd. 
     fraanske: frans brood. lijkt op stokbrood.
V:     Wij mochte vruuger aont sneejke van Anna Maos ruuke. Mar dan wel van
     un schêûrmikske

scheut zette
maaien met zigt
O:     scheut zette: maaien met een zigt.  [korte zeis]
V:     Gerrit de krèùf moes vruuger thèùs scheut zette

scheutig
royaal
O:     scheutig: royaal > vrijgevig
     in de kerk betaalde men bankegeld, als men geen bank gepacht had.
     Verder ging men met de schaal rond. >> 1e schaol en 2e 
     schaol.
V:     Nie zò scheutig meej de rôome, mèèrge is d'r òk nog unnen dag.
     'Sondags in de liste mis is ie nie zò scheutig meej de 2e schaol.

schieluk
snel,  rap
O:     zit nie zò schieluk te drinke / eete.: gulzig.
     schielijc < mid. ned.> : schielijk, haastig.
     schielike <mid.ned.> : snel, met spoed, welhaast, plotseling, onverwacht.
V:     Ze kwaame'num te nao. Hij vertrok schieluk naor hèùs.
     Nie zò schieluk. D'r is zat zeej hullie moeder.

schiete  -  mis
uitdrukking/gezegde
O:     nie geschoote is zeker mis. = als je het niet probeert weet je het nooit
V:     Kunde gij vur mèn die'en draod dur die naold krèège, Sjef? ik zal't
     prebeere want nie geschoote is zeker mis.
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schietgebedje
een gebed
O:     schietgebedje: een gebed tussen de dagelijkse werkzaamheden. 
V:     Ik sloeg meej ut spèèkere op munnen dèùm, èèn schietgebedje was nie
     voldoende, dörm vloekte ik alle duuvels èùt de hel! Wè deej dè 
     zeer.

schilder
namen rond het beroep
O:     pèùmstêen: lavasteen om voorlak te polijsten. borsel: kwast bokkepôot:
     haakse kwast 
     lijnôolie: olie van lijnzaad   lijnolie om verf te maken. 
     ossebloed: soort beits voor vloeren met rode kleur.
     borsel: kwast
     houte leer; ladder
V:     Jôozef van Görp, Goof Kôonings en Harrie Vekemaans waare de
     schilders in Gôol. Van van Görp wèèr gezeej dettie ut bild van Sint 
     Juris heej opgeschilderd, mar dè is nie waor!

schildere
uitdrukking/gezegde
O:     staon te schildere = in de weg staan, staan dralen
V:     ik kan d'r zôo nie bij, gao toch'us opzij, wè stao'de daor te schildere.

schoefel    bot
uitdrukking/gezegde
O:     unne botte schoefel; weinig tactvol iemand. gebruikt men altijd voor
     manspersoon.
     un botte schroef
     schoffel, schuffel,  scoffel znw. <mid.ned.> : schop, spade
V:     In de winkel trof ik d'n baos zelf toen ik meej munne lôozie terug ging.
     Des unne botte schoefel!

schoepen
stelen
O:     schoepen
     schoepen: bargoens
     schoepen <vlaams> jatten, sjoepen >> schoepes ervandoor, weg, pleite.
V:     M'n fiets is geschoept en naauw mot'k tevoet tevèld.

schoft
schouder  -   deel van
O:     die zakke koole sjouw ik op munne schoft naor beneeje
     schoft> avondschoft> deel van de avond
     schaften> deel van de werkdag dat er niet gewerkt wordt. pauze
     schof, schoft, znw. <mid.ned.> het vierde van een werkdag
V:     Ik gao nog un schòft werke. dan zèèk mèrge op tèèd klaor.

schokwammes  
zware vrouw.
O:     schokwammes   waggelkont >>  zware dikke vrouw
     wanne <vlaams> : vadsige vrouw        wannes >> Johannes
V:     as dè schokwammes neffe men in de bus komt zitte, zit ik schokklem op
     m'n baankske en zal d'r verdomme nie afvalle.

schommelaflaot
navragen
O:     schommelaflaat: mogelijk pesjonkele

schoojerspad
straten en wegen
O:     schoojerspad: pad van de Veejstraot naor de Boskes.
     mogelijk bestaat er een verband met de Wouwer. Het pad voerde naar de
     Wouwer. Door de gemeente werden rondtrekkende 
     zigeuners met hun wagens daar geparkeerd. 
     Wouwer: driehoekig pleintje aan Abc.weg waar nu Aagje Dekenpad
     begint.

schôoltje matte
schoolverzuimen
O:     schôoltje matte
     mat <mid.ned.>; machteloos, zonder weerstandvermogen, slaan, genoeg
     hebben van iets, beu
     mat in de betekenis van; genoeg hebben van iets, beu, is hier van
     toepassing
     etymologisch niet geheel duidelijk. Mogelijk een afleiding van het
     Middelnederlandse matsen wat zijn beurt weer een afleiding is van 
     'fatsen' 
     In Antwerpen gebruikt men fatsen voor spijbelen.  Fatsen is een afleiding
     van van het Oudfranse 'fade'.
     fade <oudfrans>: vadsig, lui, verzuim.
     In den Bosch spreekt men van fiedele voor spijbelen.
V:     Ge moest bij ons thèùs nie aonkome degge schôoltje had gemat. Daor
     koome wij nie van vòrt, zin ze dan, en ik kreeg ze èùtgemeete.

schôonmaok
schoonmaak
O:     schôonmaok: een jaarlijk terugkomend fenomeen. Het hele huis werd van
     zolder tot kelder onder handen genomen.
     vurjaorsschôonmaok. De schoonmaakwoede brak los met het prille begin
     van de lente.
V:     Meej de schôonmaok is de stölp van de Hèllige Femielie geheemeld. 

schôor
uitdrukking/gezegde
O:     open opbergzolder onder een zadeldak 
     gezegde. Ik zèè m'n klep kwèèt. "kan um nie vèène! Dan kekt mar is op
     zolder aachter de put: met andere woorden je kunt niet 
     zoeken.
     schore, schoor, znw.<mid.ned.>: stut schraag. de ruimte tussen de
     schragen die het dak omhoog houdt.
     schôorvenster: dakraam 
     schoorbalken: schuine balken waarop panlatten worden gespijkerd
V:     Aon de schôorbalke hing vruger ut spek 
     In't schop han we un schôor. daor laag ut gereifhout op.
     Moeder waor hedde mun hanschoene gelaote, ik kan ze nie vèène. "Kèkt
     mar'is op zolder aachter de put. Gaopert degge zèèt. Gij kunt 
     nie zuuke."

schôorvenster
zolderraam
O:     schôor: bergzolder
V:     Ut hooj wèèr dur ut schôorvenster naor boove gestooke.

schooteldoek.
vaatdoek
O:     schoteldoec <mid.ned.>  vaatdoek
V:     Bij ons vruuger wèr èùt de onderbroek van ons Oma  heel kies ut krèùs
     geknipt, en dan han we wir unne noeuwe schooteldoek.

schop
schuur
O:     schop - hok > bergplaats        relatie met schap?
     schup . schop.
V:     Bij ons in`t schop is't êene rotzôoj. Iedereen flikkert d'r zunne troep in, en
     ruimt niks op.
     op 't schôor van 't schop leej de schup.

schort - vurschoot
schort
O:     schorte < mid.ned.> schort, voorschoot, schortecleet, schorteldoec.
V:     Vruuger moese we as kend om burte omwaase. Dè din we nie gèère, en't
     ergste was dek dan unne schort van m'n zuster aon moes.

schortelwoensdag
woensdag voor pasen
O:     de woensdag in de stille week. de klokken werden niet geluid. opgeschort
     schortelwoensdach <mid.ned.> stilhouden van de klokken ook
     schorteclockewoensdach.
V:     Op schortelwoendag waas ik m'n voete aaltij heel goed, omdet dan teege
     witte doenderdag aon lopt. Dan mot ik naor de voetewassing. 
     Dè doe'k al jaore!

schouwbèènkske
schoorsteenmantel
O:     den paotrenoster leej op 't schouwbèènkske
     op `t schouwbenkske: 2 mensen die eigenlijk niet bij elkaar passen,
     alleen op een foto, 
     die dan op de schoorsteenmantel staan.
V:     'T is un schôon stelleke, mar wel op 't schouwbenkske!  

schouwer  -  schouwe
opnemer
O:     schouwer <mid.ned.> : hij die een schouw of inspectie houdt ,
     gezworene, 
V:     Ik zal de schaoj 's gaon schouwe!

schraans
muur
O:     van schrans = afscheiding
     schraansmuur = erfafscheiding
     schrans <zuidned.> : lage stenen muur
V:     Tèène de schraans leej d'n stèrfput.
     Ons oma leej achter de schraansmuur van't kerkhof.

schraanze
snel en veel eten
O:     schraanze: 
     schransen, ww. <mid.ned.> met graagte eten.
V:     Hij kan nie fesoenluk eete, hij mot aaltijj schraanze.

schraol
schraal
O:     de grond is schraol - unne schraole troost - >> arm
     schraolhannes: dun en klein persoon 
V:     'T is unne schraole wend èùt de verkeerden hoek.
     Onze vadder bewerkte de schraole grond, mar niks wè't d'r op wôo doen.

schraolhannes
armoedig gedoe.
O:     schraolhannes: armoedige toestand. mager iemand
V:     Daor is't unne schaolhannes. De kender herbbe gin broek aon d'r kont en
     ze hebbe nie te frèète.
     dieje schraolhannes kunde dur un laampeglas trekke.

schreef
schreef
O:     over de schreef gaon: te ver gaan. 
     schreve, schreef, znw. <mid.ned.] spleet, opening,    streep, lijn, grens
V:     Toen ie d'n burger aonspraak, wèèr ie kaod, en is over de schreef
     gegaon.

schreepel
mager
O:     schreepel <mid.ned.> mager, schraal, schrepelheit
V:     Dè vrouwke van d'n koolenboer was un schreepel wefke.
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schrèèverke
geelgors
O:     schrèèverke: vogel

schriks
scheef - haaks erop staan
O:     schriks: dwars, haaks,   
     de schuur stao schriks op 't hèùs 
V:     Dè pèèrd heej gelinde bêene. Ze staon d'r schriks onder.

schrobbelaer   schrobbelèèr
beroep in textiel
O:     unne schrobbelaer bedient d'n duuvelmeule.
     Duuvelen: ontvetten en ontwarren van ruwe wol. Het deel van de fabriek
     waar dit gebeurde heet het "duuvelhok"
     drankje > jonge jenever met jaegermeister
     Jonkers brengt een drankje op de markt wat ze schrobbelèèr noemen.
     Maar zij schrijven het fout. Zij noteren "schrobbelèr"
V:     Vruuger maokte ik munne schrobbelèèr zelf meej jonge klaore en
     jeegermaajster.
     Bij Jonkers schrèève ze Schobbelèèr fout. Ze schrèève; Schrobbelèr. Dè
     vèèn ik goed lomp!

schrokke
inhalig eten
O:     schrokke: inhalig eten, zonder kauwen alles naar binnen werken.
V:     Wè zèède aon ut schrokke Frits. Mende dège wè te kort gaot koome?

schrok-op
gulzig iemand
O:     schrokop: gulzig eten; schransen.
     schroken <zuidned.>: gierig; schraperig leven
V:     Onze Kees is unnen schop-op, hij mènt dè'tie d'r we aon te kort komt.

schubbeke
op het laatste moment snel
O:     op un schubbeke vertrok'ie naor 't febriek om nie te laot te kome, want ut
     hat allang geblaoze!
     Iedere fabriek in Goirle blaasde met de stoomfluit als de wertijd was
     afgelopen, en 10 minuten vooraanvang werk blaasde de fluit 
     opnieuw om het werkvolk naar de fabriek te roepen. Aan de fluit kon je
     horen welke fabriek "blaosde" 
     klokke: aankomsttijd registeren bij de poort van de fabriek
V:     "Schiet'op Toon, 't blaost bij de Puij" Op un schubbeke vertrok Toon om
     op tèèd te klokke.

schuijere
schuieren
O:     schuiere: een schurende beweging tegen een vast iets. glad strijken
     scheuern <hoogduits> schuren
V:     Hij had jêûk op zunnen rug, hij schuijerde lans ut dêûrgebont.
     de koeje schuijere lans ut stalhout.
     Ik mòt munnen hoogenhoed nog glad schuijere, ik zèèr de reegen meej
     ingewist.

schupstoel
uitdrukking/gezegde
O:     op unne schupstoel zitten: haast hebben
V:     Vat nog mar gerust unnen borrel Willem, ge zit toch nie op unne
     schupstoel.
     Wè zèède àmaol aon ut sjouwe Jan, zitte op unne schupstoel? Motte nog
     op un aander.

sebiet,   subiet
direct, zodadelijk.
O:     sebiet: zodadelijk. direct, aansluitend waarmee men bezig is. 
     {subdijt. bnw <mid.ned.> onderdanig, tot gehoorzaamheid verplicht}
     subit, subite <frans> : plotseling, onverwacht, 
     Oma Hoogendoorn gebruikte het woord "sebiet"regelmatig. Onze
     kinderen riepen dan in koor: "Sebiet is gin woord Oma". 
V:     Ik zal sêbiet die bôodschap gaon doen, mar ik maok ist m'n wèèrk aaf.

seef
veilig
O:     seef: veilig, good
     seef: een witbier gebrouwen in de Kempen en Antwerpen
     safe: <eng.>: kluis, veilig.
     seef <mid.ned.>: sap.
V:     Is dè wel seef diejen handel van jouw?
     is dè seef as'k over dieje vloer lôop.

seef aaf
van zijn stuk.
O:     seef
     mogelijk: sedelike <mid.ned.> op de gebruikelijke wijze? 
     sede, zede < mid.ned.> wijze van doen, de manier waarop men zich
     gedraagt, levenswijze
V:     Toen ze vertelde dè ons Miet dôod ging was ik hil de week van ut seef
     [aaf].

seffes
direct - terstond
O:     dè za'k seffes doen vur jouw. 
     seffens bijw.. <mid.ned.> :  tegelijk [16e eeuw]
     seffes>> nevens >> neffens = voorzetsel >> reeds
     efkes; even
V:     "Wanneer doede gij de kit vol vur de keukekachel, Fraans". Dè doe'k
     seffes!

sefraon
safraan
O:     zo gèèl as sefraon: geel van kleur
     saffraen, soffraen <mid.ned..: specerij en kleurstof bestaande uit de
     stampers van de krokus.
     safran <frans>
V:     Hij zaag d'r nie goed èùt, hij zaag zô gèèl as sefraon.

segaar
uitdrukking/gezegde
O:     segaar >  megaar
V:     As ge zò grôot waart as degge lomp zèèt, zoude oe segaar aon de zon
     kunne aonsteeke!

seklaosiemennekes,     spukelaosiemennekes
speculaaskoekje
O:     vur de seklaosie motte bij bekker de Jong in de Hôogstraot zèèn.
     speculaas >> sinterklaaskoek [1930]
     speculaat, speculatie : een plat gebak 18e eeuw
V:     D'n bekker stond ut seklaosiemesientje te draaie.
     De spukelaosiemennekes van bekkerke de Jong was wèèd in d'n omtrek
     bekend.

sekreet
achterwerk , kont
O:     un secreet van un wèèf -  ut sekreet stao aachter in d'n hof   pleehuis 
     secreet. < -mid.ned>  sacreet, -ete, znw. afgezonderde plaats, geheim,
     gemak
     secret <frans> : geheim, diepste innerlijk,
V:     Ik hè m'n secreet verbraand aon de knor van de kachel.

sekuur
goed, nauwkeurig
O:     sekuur: 1) nauwkeurig. 2) niet goed, niet pluis. 3) zuinig op zijn
     secure bnw. <mid.ned.> veilige. => secure plaetse: een veilige plaats.
     securus. bnw en bijw. <latijn> veilig
V:     De friese klok van grutmoederr rippereere is sekuur wèèrk.
     wè die tweej èùtfrèète is nie sekuur.
     daor zèèk heel sekuur op dè'k dè nie verlies.

semmele
treuzelen
O:     semmelaer
     semmeltrees
     semmelgat
     semmeltrut
     semmel  <zuidned.> : treuzelen, dralen
V:     As gij zò blèèft semmele hoeve we niemer te gaon. Dè hier aaltij ut
     selfse, verrekte semmelaer.

sèmmelèèr
treuzelaar
O:     wè zèède toch unne sèmmlèèr, ge komt ok nie van plak.
     m'n zuster semmelt viste veul meej d'r jong. d'r komt niks van terèègt.
     sèmmelen > [zuid ned.]= treuzelen, dralen
     semmel > [zuid ned.]= gezemel, vervelende praat.
V:     Ge komt nog te laot meej oe eeuwig gesemmel vur de èùtvaort!

sepapke
ventiel
O:     komt uit het vlaams: uit Poppel overwaaien.
     sepapke: ventiel van fietsband
     séparation <frans> scheiding
     soupape <vlaams> : ventiel , klep, veiligheidsklep
     een ventiel zonder een ventielslangetje was hier un Bels ventiel. In België
     noemen ze zo een ventiel een Frans ventiel
     tegenwoordig noemt men een verloopstukje een sepapke.
V:     Ik hà unne lekke tuut, mar meej ut plekke zè'k ut sepapke kwèèt geraokt.
     Toen kon ik um nog nie oppompe.

sermoen
preek
O:     sermoen, sar-, -moon. znw., <mid.ned.> hetgeen iemand zegt. Iemands
     woorden zowel een gezegde als een redevoering. preek - 
     leerrede. 
     In het vlaams wordt het nog gebruikt.
     sermocinatio [sermocinor] <latijn>  het spreken.
V:     Meej 't sermoen prikte de pestoor de duuvels uit de hel, en op de
     aachterse baanke wèr gekaort en d'r waare d'r die d'r  òoge 
     overschôote.

serpent
gevaarlijke vrouw.
O:     serpent.sarpent, serpant, serpint, znw. <mid.ned.> : slang
     serpens <latijn> slang
     serpent <frans> : slang, helleveeg, kwaadaardig mens
     leenwoord vanuit de franse taal
V:     Dè wèèf van hum is un serpent, ik beklaog hum. Ik bleef d'r nie bij. Dè
     vuil loeter

sèùkerpeeje   sèùkerbiete
suikerbieten
O:     sèùkerpeeje; wintergewas
V:     Meej driekòninge din we vruuger unne sèùkerpeej èùtholle en dan ging
     d'r in kèèrske in, dan han we unne lampion.

sevooj
kont
O:     un dikke sevooj: un dikke kont
V:     ons buurvrouw, die heej me toch un dikke sevooj, ik kan d'r mun ôoge nie
     vanaf houwe.
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sewèèle
'iets'in de tijd
O:     sewèèle: 
     seder, zeder,seer, sedert, seert <mid.ned.> later, daarna naderhand
     wile, wijl, wille, <mid.ned.> tijd grote of kleine tijdruimte
     wilekijn <mid.ned.> : een ogenblik, tijdstip.
     hedde nauw sewèèle tèèd vur men, of doen we't teege den aovend
V:     Kunde gij dè vur men sewèèle efkes doen, Rieka! Witte wè; ik doe'ut
     metêen!
     Sewèèle dè'k d'n omwaas doe zà'k naodenke waor ik dè ding gelaote
     hep.

siebot
plotseling
O:     op unne siebot ging'ie er op èùt = verhaal halen
     siebots, sijbots <vlaams> plotseling 
     subit <frans> plotseling
     in Vlaanderen plaatsen ze achter siebot een "s"
V:     Hij schoot in z'n kram, op unne siebot ging'ie er op èùt.

sikkenêûrig
slecht geluimt
O:     sikkeneurig: afgeleid van bok >> bokkig   -  bok wordt ook  sik genoemd
     ons sjefke is un sikkeneurig jong![menneke]
V:     Blèèft èùt de buurt. Hij is meej ginne riek te voejere. Hij is sikkenêûrig.

sikketerie
balie gemeentehuis
O:     de sik is de secretaris. secretaris Smits  was enkel bekend onder de
     naam;"de Sik"
     sikketerie= secretariaat
     secretarie < mid.ned.] :afgezonderd of voor iemand gereserveerd
     vertrek.kabinet
     secretarijs: znw. <mid.ned.] : geheimschrijver.
V:     Vur un gebôortebewèès motte op 't sikketerie zèèn. 
     D'n baos op 't sikketerie is de sik

simpel
eenvoudig
O:     simpel: In het ABN simpel een andere betekenis dan in het dialect. een
     simpele man is een domme man. Unne simpele meens is een 
     eenvoudige, ongekunselde man. 
     de betekenis in het dialect is het dichts bij de oorspronkeleijke betekenis
     gebleven.
     simple <oudfrans> eenvoudig [niet ingewikkeld] / ongekunseld, oprecht /
     bescheiden.
     simpel, zimpel, sempel bnw. <mid.ned.> : eenvoudig, gewoon, ook enkel,
     niet dubbel. gering, onaanzienlijk
V:     Dès nogal simpel. Dè snap ik nog wel. dè dè zò nie gao. Ge kunt nie
     teege de wend in pisse. 
     Dès unne simpele geest. dè kundum nie kwaoluk neeme, de stumpert.
     Die mèènse lèève nog simpel. Die lèève uit unne körf zonder zörge.

singsère,      sinktersekermis
pinksteren     pinksteren kermis
O:     in Poppel is't aaltij sinkterse kermis.
     sinksen < vulgair latijn> cinquagesima: 50e dag
     pinxtavont, pinxterdach, pinxten, pinxtendach, pinxter, <mid.ned.]
     pinxteren, pinksteren.  >> sinxene.
V:     Van't wiekent is Sinktersekermis in Poppel.Gaode meej naor Mieke Pap,
     of naor de Wit. Daor stao unne örgel binne.

sinnekuur
niet eenvoudig
O:     des ginne sinnekuur      = eenvoudige opdracht - geen zuivere koffie -  
     sin;     < mid.ned.>: denkvermogen, verstand.  cure. <mid. ned.> taak  
V:     Naa mot ik bij ons taante Cor gaon vraoge of dèsse naor de gouw
     brèùloft komt van onze vàdder en ons moeder. Nauw dès ginne 
     sinnekuur, want dè is al jaore zwart.

sint jopstok
sint job stok
O:     St. Job naamdag 10 mei. bedevaart naar Enschot tijdens de tocht naar
     St. Job werd een stok fraai besneden. [in de bast]
     stokvis:

sint krnilles
sint cornelis
O:     naamdag 16 september - bedevaart naar Esbeek wordt aangeroepen
     tegen stuipen, jicht en zenuwpijnen

sint tôomes
sint thomas
O:     naamdag 21 decenber: op deze dag was het de sport voor de kinderen
     om iemand buiten te sluiten. Op school moest de "mister of d'n 
     fraater dur aon gelêûve"
     Bij het slagen van de list moest er worden getrakteerd. Bij ons op school
     was dat voorlezen. 
     oud gebruik: De ongelovige Thomas wilde niet geloven dat de verrezen
     Heer was gezien. 
     Enkle dagen later komt Jesus binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Dit
     overtuigde Thomas van de verrijsenis.
V:     De irste jongesschool in Gôol hiette de Tôomesschool. Dè zal wel koome
     omdè Thôomeske van Diesse de fraaters naor Gôol heej 
     gehòlt.

sinte dutsel  sintemedutsel
omschrijving voor vrouw
O:     Alleen een man kan een "golliepaop" zijn. het vrouwlijk evenbeeld is een
     sinte dutsel.
     dutsel;
     duts, <vlaams> sukkel, sukkelaar, stakker, onnozel 
     de toevoeging van sint is om de omschrijving van de persoon kracht bij te
     zetten.
V:     Dè vrouwmeens  van geene kaant komt òk nie van plak, de's un echte
     sinte dutsel.

sinte nikedemis
sinterklaas
O:     Sinte Niekedeemes.
     Nikomedes <grieks> Sint Nikolaas
     Meej sinte Nikedemis houwe ze in Tèlbörg klottermert
V:     Volgende week komt Sintenikedemis meej Sjaksjoer naor Gôol.

sintelpad
verhard pad
O:     de sintels èùt de kachel kieperde we over d'n hofpad 
     op Gorp hebben we een sinteldreef.  [ van poppelseweg naar jachthuis]
     Alles werd opgestookt, en kachelhout werd niet ontdaan van spijkers en
     andere zaken.
V:     Rijj meej oe fiets nie over d'n sintelpad, want d'r zitte àmol kromme
     spèèkers tusse!
     Bij ut gasfebriek konde sintels ophaole vur d'n hofpad te verharde.
     De irste fietsbaon in Gôol aachtyer de Linde was un sintelbaon.

sintels
sintels
O:     sintels: slak die overbleef na het stoken van kolen.
     sintel, sijntel znw. m.< mid.ned.>: slak ontstaan door verhitting.
V:     De kaggellaoj meej sintels wèèr oover d'n hofpad èùtgestroojt om'm in't
     hard te krèège.

sinterklaos gebruiken
gebruiken rond het feest
O:     èùtgepakt kèèke.
     naor ut èùtgestald.
     sinterklaor rijdt op taofel.
     Sinteniekedemus. / Sjaksjoer.
     klottere.
V:     Voor Sinterklaas verdwenen zaken om op 6 december als nieuw op tafel
     te staan. Bij meisjes verdween de pop en stond later met 
     nieuwe kleertjes weer op tafel. Fietsjes verdwenen en stonden in een
     andere kleur weer als nieuw in huis.
     Een appel met daarin een muntstuk is een zeer oud Sinterklaasgeschenk.
     De schoen of klomp werd voor de kachel geplaatst met daarin een peej
     voor het paard.

sipsop
sopwater
O:     sipsop: door volksetymologie ontstaan uit zeepsop
     met een klopper met daarin sunligtzeep werd sipsop geslagen
V:     Voor de waaskeetel in't schop hek gas geleej. Meej sipsop hek gekeeke
     of de't dicht was.
     Omwaase din we meej sipsop. Ôk wèèr d'r soda gebrèùkt, mar dè was
     smèrig. De thee was dan nie te zèùpe.

sjaksjoer
zwartepiet
O:     Jaques jour <frans> : Jan van alle dagen
     zie ook sinteniekedemis
V:     Ons ouw buure din sjiek, die praote van Sjaksjoer in de plak van zwarte
     Piet. Naa was zij wel un Fraanse!

sjanpieter
een ander hoofdstuk    geval
O:     sjanpieter
     wè ge nauw vertelt is unne hille aandere sjanpieter
     champetter ,sjampetter, ,zuidned.>: veldwachter, bazige vrouw, 
     chapitre <frans> hoofdstuk, onderwerp
     champetter, <frans>: garde champêtre: veldwachter
     champitter: Antwerps voor champagne.
V:     Daor hemmet nie over. Des unne hille aandere sjanpieter.

sjans, sjanse
succes bij het andere geslacht.
O:     sjans: succes bij een jongen of meisje. 
     sjanse: flirten
     chance <frans> :kans
V:     Op  Beek kermis hà'k sjans meej un grietje erges èùt de haaj.  Ut leek wel
     wè mar toen ik ze thèùs hà gebrogt dogt ik; "laot mar gaon 
     Sjef. dès niks."
     Verleej week hà'k sjans. Bij Jan Fust hà'k d'r êen aon d'n haok geslaon.

sjanseere
op en neer gaan
O:     sjanseere: zeenuwèègtig hers en geens gaon.
     changer ,frans>: veranderen, verwisselen/wisselen.
V:     Stopt naa's verdomme meej dè sjanseere, Ik wor daor himmel sevêûs
     van

sjanterenel - sjanternel
opstap
O:     Sondags middags is onze vadder op sjanterenel
     chanterelle <frans> lokvogel, op vrijersvoeten
V:     Op zaoterdagaovend is ons Hilde op schanterenel.
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sjappie
ordinair
O:     sjappie volk
     sjap, <bargoens> verlopen manspersoon, baliekluiver, [1892 ]
V:     Die femilie van de kouwe kaant is amaol sjappievolk.

sjàretels
charatels
O:     soort broek om dameskousen omhoog te houden.
V:     D'n illestiek van mun sjàretels is èùtgelebbert.

sjartere
vervanger / vervanging zoeken    
O:     sjartere: organiseren.
     charter <frans/engels>: geschreven stuk, oorkonde. ingehuurd schip of
     vliegtuig
V:     Naa mot ik nog iemand sjartere vur munne naachtdienst over te neeme,
     want ik hep gin tèèd.

sjeneere   zjeneere
schamen
O:     gêne <frans> uit het hebreeuws gehenna = de pijn marteling foltering
     kwellinggeneren= 
     dwingen,  bezwaren zich een klein ongemak opleggen
     gèner <frans> 1]frans   2] in verlegenheid brengen
     generen: laat Nieuwnederlands.
V:     Ik sjeneer m'n èège kepot dè'k dè gedaon hep. 
     As ik dè doe, is dè dan nie zjenaant!

sjep
drop
O:     sjepwaoter
     zie rutselfleske.
V:     Sjepwaoter maokte we meej un rutselfleske. De sjep haolde we in un
     snoepwinkeltje.

sjepkèùte
afhangende kuiten
O:     sjepkèùte: hangende slappe kuiten
     ~Ger.v.Gils~  
     sjep: bepaald drop
V:     Hedde gij ons Fien al'us gezien meej ginne pèntie aon? Nouw ge wit nie
     wège ziet. Ze heej sjepkèùte.

sjettensok
sokken van bepaald materiaal
O:     in prent van de week 1957
V:     M'n sjettensokke ligge nie in m'n sokkedôos.

sjieperig, sjiepe
modderig
O:     sjieperig, sjeperig: klanknabootsend woord.
V:     Toen 't hèùs wèèr opgeleeverd was't un sjiepeige bedoening rond hèùs

sjoefelen
schuifelend lopen
O:     sjoefelen
V:     Kèk daor jullieje Toon sjoefele, Hij lèkt wel kèùs versleete.

sjoege 
opnemen 
O:     sjoertum> sjoert hem >>> zie hem
     sjoege: <bargoens, volktaal>: begrip, kennis
     sjoege nemen: de zaak bekijken
     sjoechem, sjoege <bargoens>: begrip, kennis, sjoege geven: reageren
     gin sjoege van: geen verstand van.
     schogach <hebreeuws>: hij heeft nauwkeurig waar genomen. 
V:     Sjoertum, die is daor de kiepeaajer aont weghaole!
     Hij is ladderzat hij gift gin sjoege mir.
     daor hè'k gin sjoege van.

sjoos
kwestie
O:     Cees Robben gebruikt het woordt in een gedicht.
     chose <frans> >> zaak
V:     Dès naa de sjoos. Gelêûft dè mar dan bender.
     Dès naa hilde sjoos. Ut steld dus niks vur. 'Tis nog nie de moejte degge'ut
     d'r over hèt.

sjuust,    zjuust
juist
O:     sjuust: juust <mid. ned.>  bvn rechtvaardig -- nauwkeurig 
     zjuustelijk v: juustelijk : op het juiste moment
V:     Hij kwaam sjuust langs, toen kon'k 'm metêen aon zunne jas trèkke!
     D`hèdde gij sjuust gedaon. Dè had'ik nie beeter d'r afgebrocht.

slabakke
verwaarlozen   - laten lopen
O:     slabacken ww. <mid. ned> ; verslappen   kwijnen  16e eeuw
V:     Ons Nelleke heej 't op school lilluk laote slabakke, ze zal wel zakke.

slabbeke
slab
O:     As g'um gin slabbeke aondoet vergabbelêûrd'ie z'n sondagse kleere!
     slabben, ww. <mid.ned.> slobberen, slurpen    kwijlen, morsen met eten.
V:     Wij han vruuger un slabbeke. Onze kender han unne lekbak van plestiek.

slagnet
net om vogels te vangen.
O:     slagnet: valnet.
     Onder het net wordt een lokvogel geplaatst. broekvink, broekhannek enz.
     Ook wordt er lokvoer getrooid. Op het moment dat een vogel 
     onder het net komt wordt het net naar beneden getrokken.
     Een slagnet was verboden. De vliegende brigade moest deze wet
     handhaven.
V:     Mistal stond 't slagnet aachter in d'n hof. Aongegeve bij de plisie  dur
     buure was d'r vruuger nie bijj.

slagter
slager
O:     thèùsslagter -  bij d'n slagter was 'r un kooej tussen èùt getrokke toen ie
     geslacht moes worre 
     slagtersmes 
     verkesstraotje. zijstraat naast slager Sooi van Oirschot naar slagerij
     tegenwoordig kloosterplein 
     zult - bloedworst- balkenbrei - reuzel - 
     slachten, slechten, slachten <mid.ned.>: slachten, doden.
V:     Haolt bij de slagter 's gaow aanderhalf ons durreege spek.

slamêûr
beslommeringen
O:     Cees Robben Mieke Slamêûr; vertelling
     slameur, slommer <mid.ned.>: beslommeringen
V:     Hoe gao'gut Marie? Och 't kòs kaojer, en ik heb zò munne slamêûr.

slampampen
niets doen
O:     slampampen: 
     slampampen <mid.ned..> : brassen, leeglopen    >>> slampen : slempen.
V:     Naa ligde dun hillen dag in de baank te slampampen, en ge voert gin
     flikker èùt. ik erger mun èger gruun en gèel on jou.

slaopmutske
borreltje voor het naar bed gaan
O:     slaopmutske: 
     kôojakske: vieux
V:     Ik hèp van onze vadder un paor goej dinge overgenoome. De biste
     gewôonte die'k hep overgenoome is ; ieder aovend un slaopmutske 
     vur dèk tebed gao. Onze vadder vatte un kôojakske, en ik unne cognac.

slecht huwelijk
uitdrukking/gezegde
O:     van mekaar meuge ze nie, en bij mekaar deuge ze nie! voor een
     echtpaar wat altijd ruzie maakt
V:     De buurvrouw zaat durre meens in d'n hof  wirres achternao meej de
     spekpan.
     "Jè; vàn mekaar meuge ze nie, en bij mekaar deuge ze nie".

sleet
verslijten
O:     op munne jas zit veul sleet 
     slete. sleet, znw < mid.ned.>: het slijten of afnemen van iets. 
     slijten door gebruik. meej de jaore komt 'r sleet op, zeej 't ouw Kiske.
V:     Ik zèè naa taachtig geworre, mar d'r zit vort veul sleet op.  Vruuger piste
     ik de kalk èùt de muur. Teegeswoorig nog nie d'n blink van m'n 
     schoene.

slekbord
spatbord van fiets
O:     slekbord > slijkbord > spatbord
V:     Mun aachterslekbord mot ik nog wit maoke, en mun vurste slekbord
     rammelt.

slemiel
sukkel
O:     slemiel > schlemiel
     schlemihl, <duits> stakker
     slemielèègtig    bn = sukkelachtig
     aonstappe = weg gaan
V:     As ge zò slemielèègtig doet as hij, dan kunde beter metêen aonstappe.

slibberen
glijden
O:     toen de snòw tien dèùm dik laag, hebbe de kender un slibberbaontje
     gemokt vurt hèùs. 
     un slibbertje maken: een misstap
     slibberen, slidderen, ww. <mid.ned.> glijden, uitglijden, sluipen
     slibberachtich, slebberachtich, slibberich, bnw. <mid.ned.> : slijmachtig,
     glibberig, glad
V:     Mun zwaogerin heej un slibbertje gemaokt. En nauw zit ze bij d'r zuster
     zielig te doen.

slichtendonker,   'slicht en donker
tijdstip
O:     Cees Pèèn  ging meej 't pak d'n boer op. Tegen 'slichtendonkere kwam
     hij thuis. Zo kreeg hij de bijnaam Cees Slichtendonker. Het 
     woonhuis waar hij gewoont heeft, op het Hoogeind, herinnert hieraan. Het
     witte woonhuis noemt men "Slichtendonker" Cees 
     Peijnenburg was de grondlegger van Peijnenburg Weverijen
V:     Cees ging meej 't pak den boer op. tege 'slicht en donker kwaam ie thèùs.
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sligte ,sligten,   slechten
vlak maken
O:     met schop een terrein vlak maken. 
     slechten, slichten zw. ww. <mid.ned.> effen of vlak maken ongelijkheden
     in den grond wegnemen
     slechte <mid.ned.> slichte, slecht slicht  > glad, recht in de hoogte, 
     beslihten <mid.hoogduits.> glad maken
     slachten, slechten, slaechten, zw.ww <mid.ned.> 1] slachten, doden 2)
     met de grond gelijk maken.
     besljochsje <fries> vereffenen, glad maken
V:     Vur dèk gras inzaaj laot ik Piet Verschuure de weij sligte.

slingerschijt
diaree
O:     slingerschijt: dun poepen.
     schiten,  schitte, schitten,  schijt st. ww <mid.ned.>: afgang hebben.
     stoelgang
     schijtgat  znw. o. <mid.ned>: bril in een privaat. Aarsgat
     schijtcruut, schijtcruyt znw. o. <mid.ned.> springkruid, een purgeermiddel
     schijthuus, schijtcamere <mid.ned.>: wc.
V:     Ik stond aongetreeje om naor 't lof te gaon toen ik m'n broek vol scheet. Ik
     stond aon 't slingerschijt

sloerie
vrouw van minder allooi
O:     sloerie > slons > slet: gemene vrouw
     slappe sloerie: slap drinken > slappe thee > slappe koffie
     slore, <mid.ned.> : morsig of traag
V:     Hij is unne örgeldraajer, en zij un sloerie, ik snap nie degge meej dè sôort
     meense aondoet.
     Dieje slappe sloerie zèùpt zelf mar op!

sloffe
pantoffels
O:     sloffe
     slof. bnw. <mid.ned.> : slof, traag, nalatig.
     sloffe, slof, <mid.ned.> wijde pantoffel of muil.
V:     Ik draog thèùs mun schoen aaf as sloffe.
     Toen ik èùt mun bed stapte en mun sloffe nie aondee, gleej ik èùt over ut
     zèèl.

sloof
voorkleed
O:     sloef, znw. <mid.ned.> : grof en haveloos onder- en bovenkedingstuk,
     iemand die zich uitslooft
V:     Munne vursloof is zò dikkels versteld, dettie van gaote aonmekaar hangt.
     Die vent gebrèùkt z'n vrouw as sloof.

slôore - slôor
uitdrukking/gezegde
O:     sloor: iemand die plichtmatig altijd aan het werk is.
     onze Liever Heer is meej z'n slôore
     sloor: onnozele sullige vrouw [maar wel werkzaam]
     sloor > sloerie
     slore <mid.ned.>: morsig of traag iemand, slet
     slet > sleuren.
V:     Ze is un sloor en wordt thèùs mishouwe.
     Ik hèp veul gebeeje toen ut meej onze Toon nie goed ging, en gelukkig
     gaogut naauw beeter. Onze Lieven Heer is meej z'n slôore!

slôote schiete
sloten maken
O:     slôote schiete: sloten aanleggen in bouwland.
     stal èùtschiete: in een potstal mest uitrijden    èutkruije.
V:     Dieje'n ekker was in naojaor aaltij zômpig. Nao dè'we d'r unne slôot
     durheen geschôote hadde konne we d'r 't hille jaor meej d'n trekker 
     op.

slôotkaant
de kant van een sloot
O:     slôotkaant: slootkant
     slôt znw.vr. <mid.ned.>: sloot
     slôotblumke: moerasvergeet-mij-nietje.
     slôotje springe: kinderspel. de sloten zo opzoeken dat er op een gegeven
     moment met het springen iemand in de sloot valt.
     blaauwslôot: sloot voor afvalwater van fabrieken. sloot voor mooswater. 
V:     In de slôotkaant bloeje de schôonste blumkes totdè de kaante gestooke
     worre om de slôot oope te houwe.

slurpe
slobberen
O:     slurpe; afgeleid van slobberen. 
     lebbe <mid.ned.>: lip, slobberen.
V:     It naa 's fesoenlek en slurp nie zô. Ik krèèg daor kiepevel van en hoef
     niks mir.

smak
val
O:     smak < quac
     quac, znw. m. <mid.ned.> geluid veroorzaakt door een val
     onomatopee
V:     Ik kwaam binne en ik maokte me unne smak oover dè verrèkkes
     veegmatje.

smèrlap
onbetrouwbaar persoon  /  vies persoon.
O:     smèrlap: smeerlap.
     smèrlap: onzedelijk persoom
     in Zuid Afrika; smeerlap= dronkelap
     smeerlap is eigenlijk een vette lap waarmee men een braadpan insmeert
V:     De vèùle smèrlap kan z'n haande nie thèùshouwe bij 't jonk volk.
     Dieje smèrlap heej mèn beduuveld meej 't overdoen van dieje lap grond.
     Verrekte vèùle smèrlap dègge zèèt. Hil oewe stoel zit vol meej aase van
     oe segaar.

smieze
in de gaten
O:     in de smieze hebben: in de gaten hebben of houden. Iets doorgronden.
     schmisse <hoogduits> gehouwen wond >> spleet  >> oog  in het oog
     hebben
V:     Ik hàd gelèèk in de smieze dèttie mèn wô bedondere.

smikkele
eten
O:     smikkele: smakelijk eten.
     smikkel <zuidned.>: onconventioneel taalgebruik voor; gezicht,; mond; 
     smikkelen <> smiegen mogelijk door volksetymologie onstaan. er is
     mogelijk een relatie met smakken.
V:     Kèk de manne mar's smikkele. Dè gao'ter goed in.

smis
smederij
O:     smis, smisse.: smederij
     smisse, smesse, smitse, smidse. znw. vr. <mid.ned.>: smederij,
     smidswinkel, 
V:     Onzen oopa, Jan Hôogendôore, hà un tonneke stront in de smis staon
     om latte vur de krèùsbooge te harde. Dè staol was drieroozestaol 
     van merks èùt de Nieuwlaantstraot in Tilbörg.

smisse,   smis
smederij
O:     smesse,<mid.ned.> smitse, smidse znw -
     op zolder aachter de put: met andere woorden; ik weet het niet.
V:     Waor is jullieje Jan, Aant? "ik dèènk in de smis, en aanders op zolder
     aachter de put!
     Ut schop hiete bij ons thèùs ut Smiske. Dè was de kakterij van onze
     vadder.

smoelpap
griesmeelpap
O:     smoelpap
     smoel znw.v. < semoule <frans>: griesmeel 
V:     As de pappot meej smoelpap aon de kook kwaam moeste d'r gereegeld
     in ruure. Didde dè nie dan ging'ie aon de pan zitte.

smoor
smoor
O:     smoor: rook; dikke rook; walm
     smooc znw. m. <mid.ned.> smook; rook of walm
     smoore <> smooke
V:     Daor hè'k de smoor in, dè doe'k nie.
     Meej't aonmaoke van de kachel smoor'tie.
     Onze vadder smoort un pèèp.

smorse
motregen / zachte regen
O:     smorse : trage regen met grote druppelsd
     smudge <engels> brij, modder
     schmutz <duits>  brij , modder
     smodder <vlaams> : motregen, vuiligheid,     >>smodderkont: viespeuk.  
     >> smodderregen: motregen
V:     'T smorst al d'n hillen dag, en daor worde op d'n duur òk verrekkes nat
     van.

smout
vet.
O:     smout <mid.ned> smaut, smalt, smolt, = vet, smeer olie.   >> met
     harincsmoute smeert men scoen ende leersen
     smout <vlaams> : broodsmeersel, frituurvet,   >>smoutebol: oliebol.
     schmalz. <duits>: smelten
V:     In't febriek wordt de wol gesmout. Dè's un vèùligheij!

smurske
smoorplaats
O:     smurske  >  smoren
     smurske: berplaats voor   geld smoren.
     smoren, smooren, ww. <mid.ned.> verstikken, verdrinken, levenssappen
     onttrekken aan, vlees stoven.
V:     Ut vlêes moes smoore op de plattebèùs.
     Ons moeder hà un smurske waormee ze de kender wè vurèùt hielp.

snaaje
weghalen
O:     snaaje: weghalen, weg kapen.
     snaaien < Nnl.>: stelen [1871].
     bunt= soort gras groeit un vennen en lage delen op de hei.
     snaaien <bargoens> : stelen in aanwezigheid van de eigenaar
     snaaje: nevenvorm van snauwen ,mid.ned.>: happen naar iets 
     sjinajim <hebreeuws> : tanden
V:     Meej kerstmis ginge we vruuger meej de kender bunt snaaje vur de
     kerstal. Koomend jaor doen we ut nogges, net as vruuger.
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snaauwe
snauwen
O:     snaauwe; op een bijterige manier spreken
     snauwen, snouwen ww. <mid.ned.>: happen of bijten naar iets, op een
     onaangename wijze iemand toespreken
V:     As gijj ment dègge meej dè snaauwe wè berèkt dan zitte d'r neffe!

snauwbessem
type aanduiding
O:     Ons overbuurvrouw is unne snauwbessem. d'r kan nôot un fesoenluk
     woord aaf!
     snauwen, snouwen, ww. <mid.ned.> : happen of bijten naar iets, iemand
     op een onaangename wijze toespreken
V:     As dieje snauwbessen zò vèùl kekt, zit d'r gezicht deenk gemak!

sneevel
jenever
O:     toen onze vadder thèùs kwaam ha'tie unne sneevellucht bij-um 
     un maotje snevel: werd los verkocht bij het cafe. of bij ut snevelmenneke
     un snevelnuske = iemand die net iets te veel borreltjes pakt.
     Achter het cafe de Linde was een sluiterij. Voorheen kocht men de sterke
     drank bij een café. later was soms naast het café ook een 
     sluiterij gevestigd. Harry Smits cafe dorpstraat/ tilburgseweg . cafe Backs 
     Dorpstraat.
     sneven. ww. <mid.ned.> onvast zijn in de gang, wankelen, struikelen. 
V:     Kunde gij un maotje sneevel haole bij de Backse.   

snèùve   snöve
snuiven
O:     snèùve; snèùve van snèùftebak
     Snuive en pruimen was populair bij mense die in het fabriek werkte.
     Roken was verboden en levensgevarlijk [textielfabriek] snuiven en 
     pruimen boden een oplossing.
     snèùfdôos; snuifdoos.
     snèùftêbak; snuiftabak.
     snuven, snuyven, ww <mid.ned.> : snuiven, door de neus ophalen.
V:     Vruuger wèr d'r veul genèùfd en geprèùmd. Tegeswôorig ziede dè
     nimmer.

snippersnoow
kleine sneeuwvlokken
O:     snippers: kleine stukjes
     snipperen snijden >> tot snippers snijden   >> langs ut spek snippere.
     snipfeln <hoogduits> : klein snijden
V:     As't snoowt mot ut ôok snoowe, en dan mot d'r nie van dieje
     snippersnoow valle.

snipperwinkeltje
winkel in snij-waren
O:     snipperwinkeltje: Aan de tilburgseweg waar monenteel de dorpstraat in
     de Tilburgseweg uitmond. Later zat er een kaaswinkel in van ; 
     van den hout.
     uitbater: Mina Verhoeven. Het was een zetzaak van Peeters.
     snijjgoed: vlees, broodbeleg.
V:     Vut't snijjgoed ginge ze bij ons thèùs steejvaast naor 't snipperwinkeltje.

snoepgoed.   gaon kôope.
verschillende snoepsoorten,  snoepwinkeltjes
O:     kàtespaowsel; jodevet; salmenak; zuuthout; klapkauwgem;  bezoeka of
     belga 2 vur vèèf cent;  leksteel; bakkesvol; stroopsoldaotjes -  
     snuf -  zie ook vaastetrommeltje kwatta
     We han verschillende winkeltjes vur snoepgoed: thijsje Staps,
     Tilburgseweg - Meurs Tilburgseweg - Doriske Otten, van
     Haestrechtstraat 
     - van Amelsfoort  [To Plek]Dorpstraat - Net Hoogendoorn [smidje Pin] -
     Marieke van de Pol [Mariek Knik]  Kalverstraat Jantje 
     Broers Kerkstraat - Wim van Boxtel Bergstraat - Fraans van de Ven,
     Bergstraat - Trees Drop, van Tilborg, Kerkstraat, Philemien Otte 
     /Marie Otte, Kerkstraat. - Vrouw Vrômaans, Molenstraat, - 't borstelhèùs.
     v. Boxtel,  Molenstraat - Bin de Visser Molenstraat/Groeneweg.
     Dien Blok, Oranjeplein. - ..Pol, kloosterstraat - Drikka Lèùte, Dorpstraat -
     Too Zôontjes (Brock) Nw. Rielseweg. - 
V:     Op't ent van de vaaste plekte alles aon mekaar in mun vaastetrommeltje
     van m'n zuster. Bij men kreeg ut daor de kaans nie vur. Ik fraat 
     iedere zondag alles op.
     vur unnen cent kôope bij Triske Spèèkers; unnen bakkesvol, of unnen
     leksteel op un draajschèfke. In de plaots van unnen cent zo 
     hard as ge kont unne knêûp opde tôonbank gooje zò'dètie weg
     sprong........, en wij òk netuurluk, mar ze wies dan toch wel welke 
     snotneus hêûr dè wir geflikt hà. ~Jo Faes~

snoffel
anjer
O:     snoffelen <mid.ned.> snuyfelen = snuiven > ruiken
     een snoffel is een bloen die sterk ruikt.
V:     Neffe de moosgrip staon boeresnoffels. Ze doen ut verrekkes goed daor.

snoow
sneeuw
O:     snoow, snoowe: sneeuw sneeuwen.
     snien <mid.ned.>: sneeuw
     snêo <hoogduits>: sneeuw
     snow <eng.>: sneeuw
V:     Meej korsmes moet 't snoowe.

snoow   -     wenter
uitdrukking/gezegde
O:     uit ervaring spreken- door ervaring wijs geworden
V:     Begint d'r nie aon. Laote gaon. Ik hep meer snoow gezien as van êene
     wenter!

snotlap, snotdoek,   snutdoek
zakdoek
O:     snutdoec, snotdoec, snutteldoec <mid. ned.> neus- zakdoek,   >> ook
     doek gebruikt bij het snuiten van een kaars.
     kaars snuiten; de pit van de kaars kort knippen.
V:     As ik un klèts hèp opgelôope kan ik meej die pepiere dinge niks beginne.
     Gif men mar unnen ouwverwetse snotlap.

snotpin
olielamp
O:     olielampje om aan de muur te hangen 
     Sjef! doe's un noew piske in de snotpin.
     snotpin, snotneus, èègewèèze snotpin: kleinerend wegzetten als
     kind.scheldwoord
     snotpin: een snotbel onder aan de neus. Bij kinderen kwam dat veelvuldig
     voor
V:     de snotpin die'ik hep, heej Opaa Kniknie gemaokt. Hij was koperslaoger
     bij Kessels instrumentefebriek in Telbörg. Hij zaat daor òk in de 
     hermenie. Hij blaosde de tuba.
     Veegt dieje snotpin is onder oe neus vandaon.
     Verrekte snotpin, bemoeit ur oew èège nie meej.

snuf
snoepgoed
O:     snuf; salmiakpoeder
V:     Op zondagmiddag ginge we bij Thijsje Staps op de Tilbörgseweg kôope.
     Hij verkocht snuf in un pepiere zèkske.

snukke
korte halen aan een touw
O:     snukke; korte snelle halen aan een touw
     rucken, rocken, znw. <mid.ned.> : met geweld verwijderen
V:     As oewe vlieger nie wil, of d'r is te wèènig wèènd, dan motte is we
     snukke.
     As ge dè touw inhaolt motte nie snukke, want dan kan't losschiete.

soe
2,5cent
O:     betaalmiddel soe= 2,5 cent 
     un halfke= 1-2 cent   
     feftiger= 50 stuiver fl 2,50
     oud betaalmiddel uit de "guldentijd".
     sou: oud frans betaalmiddel >> 0,2 stuiver = 5 centimestuk
V:     In mèèn jeugd konde vur unne soe hil we kôope.

soebatte
mee aandoen
O:     soebatte: mee aandoen, vleiend praten
     sousbat, <frans> : kous, onderkous  >> mogelijk relatie met
     kletskous??????
     soubatten <vnnl.> vleiend toespreken. Ontleend aan Maleis; sobat: vriend
     sobat is op zijn beurt ontleend aan het Arabisch: suhba(t) : 
     vriend
V:     Ze motte stoppe meej dè soebatte. Bij d'r oore vatte en bèùte flikkere!

soelas
oplossing, opluchting,
O:     solaes, sollaes <mid.ned.> : verlichting, opbeuring, verzachting, / genot,
     genoegen, vermaak
V:     As we onze vadder in't gesticht douwe bij de nonne gift dè wèènig soelas.
     'T is hier toch un grôot trammelant hèùshouwe!

soeps,   niet veel soeps
geen kwaliteit
O:     niet veel soeps.= niets, slecht, 
     niks soeps.
V:     Ik ging vur unne noeuwe jas, op zaoterdag taatemiddag, naor de stad,
     mar ze hadde niks soeps.

soft
zacht
O:     soft > softe veger
     soft, softelike, sachte, saeften, saften <mid.ned.>: zacht, verzachten,
     verlichten.
V:     Waor leej verdomme naa wir dieje verrekte softe veeger. Die zèèk aaltij
     kwèèt.

sokke stoppe
uitdrukking/gezegde
O:     gaote in oe sokke zêevere: kletspraot
     gaten in sokken dicht maken. in de sok werd een blikken doosje van de
     schoenpoets gestopt,
     hierop spande men het gat in de sok om het dicht te 'weven"
     socke, zocke, soc, znw. <mid.ned.> : muil, lage schoen van wol vilt of
     linnen. een op de voet vastgebonden zool.
V:     As ge un gat in oe-è sok had zin ze dege oe erpel nie opgegeete had.
     Laot um gaon, hij zwamt oe de gaote in oe sokke!

sokophouwers
sokophouders
O:     sokophouwers
     slobbere: wijd zitten >> slobbertrui
V:     M'n sokke slobbere en zakke aaf. Waor zen m'n sokophouwers
     gebleeve?
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sommigte
sommige
O:     sommigte onb.voorn.woord.
     somich, sommich <mid.ned.>: enig, enkel ==> sommeghe.
V:     In sommigte dinge zèèk nie zô goed.mar somtèds barst ik van 't zicht!

somtèds
soms
O:     somtèds: somtijds >> verouderd taalgebruik
     sommaels, somstont, somtijt(s), somtiden, somwile. voorn.woord
     <mid.ned.>: af en toe, soms, 
V:     somtèds hè'k zôn verschrikkelukke jêûk meneer dokter dè'k d'r gek van
     wor.

sondagse broek
nette kleren
O:     sondags pak.
     sondagse broek, jas, enz
     nette kleren voor de zondag. In de week had men werkkleren aan. 
     Meestal werden de zondagse kleren gebruikt om op zondag naar de kerk
     te gaan. Na de mis werren ze verwisseld.
V:     Dieje jas die ik nauw heb is un afdraogerke van m'n bruur. Ut was zèène
     sondagse jas.

sôort
soort
O:     't sôort is behouwe. Er is voor nageslacht gezorgd.
V:     Ik hoop dèt un menneke wordt. Dan is't sôort behouwe!

sôortement
soort
O:     sôortement:iets wat er op lijkt, zo ongeveer.
     sortiment sortement, soortement < Nieuwnederlands>: sortering van
     handelswaar, soort
V:     Ons moeder bewaorde durren buut in un sôortement kasje onder 't
     kabbienet.
     Jantje Lèùte hà un grôot sôortement klèùskes gaore.

soosedonders
kapucijnen
O:     Soosedonders;
V:     Soosedonders krèèg ik nie weg geknauwd.

sop
veevoeder
O:     sop is gekookt veevoeder. In de sopketel werd al het veevoer gekookt
     voor dat het aan de dieren werd gevoederd. 
     sop, zop, <mid.ned.> : het hete vocht waarin iets geweekt, of gewassen
     wordt. / vloeibare spijs, saus
V:     In de sopketel verdween ouw brôod, mangelpeeje, knöllekes, en verder
     alle we bleef ligge.

sopkeetel
grote koperen ketel voor veevoeder koken
O:     in d'n herd werd de sopketel gekookt voor het vee. bieten - wortels  graan
     enz. Soms hing er in d'n hèèrd unne grôote draaibôom om de 
     sopketel van't vuur naor de stal te draaie.
     Men kon ook de sopketel aon d'n haol hange.
V:     In de sopkeetel dî ons moeder òk de waas. Dörm noemde ze bij ons
     thèùs de waasketel waorin de waas gekôokt wèèr; de sopketel.

soppert
oude man
O:     soppert:
V:     Dieje ouwe soppert zit d'n hillen dag te roggele. Daor worde nie goed
     van!

span
uitdrukking/gezegde
O:     in een huwelijk moeten man en vrouw samen "de kar trekken"
     variant: meej tweeje vur êen span, dè trekt gemak". samen de kost
     verdienen is makkelijkerin un span mòtte de pèèrde dezelfde streng 
     trekke.
V:     We hebben'ut nie slèègt saome, meej tweeje vur êen span, dè trekt
     gemak.
     Nao fèftig jaore getrouwd is't nog steeds un span.

spaoje
zand verzetten met schop.
O:     spaoje
     spaden ww. < mid.ned.> : met de spade werken.
     omspaoje: omspitten
V:     Onze Jan werkt vandaog nie. Hij is d'n hof aont omspaoje!

spaojer
persoon die een schop hanteert,  grote eter
O:     spaojer >> spaoje
     spade, znw. vr. <mid.ned.>: spade, schop, snoeimes
     spaden <mid.ned.>: met de spade werken, omspitten.
V:     Onze Kees kan spaoje as'ie theus kômt. Dan is't nèt dèttie d'n hillen dag
     nog niks gehad heej.

spèclaosie
speculaas
O:     spekelaosie - spèklaosie - spikmènnekes - seklaosiemènnekes.
     speculaas, speculatie, sinterklaasgebak
     speklaosieplaank: plank waarin bakker de figurenspeculaas maken.
V:     Op oe brôod smaokt speculaosie ôk goed as ge d'r flink wè rôomboter
     opdoet.

spèèkere
timmeren.
O:     spèèkere: spijkeren.
     spike <mid.ned.>:  spijker, nagel
     spiken <mid.ned.>: spijkeren
V:     Ik spèèker alles aon mekaar, daor hè'k gimman vur nôodig. List hè'k un
     kiepekooj getimmerd.

spek   -  hondehok
uitdrukking/gezegde
O:     ge mot gin spek in un hondehok zuuke: geen zinloos werk verrichten.
V:     Wè ge naa aon ut doen zèèt is grôote onzin. Ge mot gin spek in un
     hondehok zuuke.

speknek
dikke nek
O:     speknek >> scheldnaam
V:     Verrekte speknek. Gao toch speule!

spiers
speeksel
O:     hij spierste in de geut van de straot unne gruune flos. 
     spiïnge, spienge, spihinge <mid.ned.> het spuwen, braken
     bijnaam Wimke Spiers
V:     Hij spierste us in z'n haand, en vrukte vòrt.
     Gift gauw wè te drinke, ik kan niemer spierse!

spiersen
uitdrukking/gezegde
O:     hij spierst er nie in: om aan te geven dat het lekker is. meestal in
     combinatie met drank
V:     Jaonneke is unne pruuver, hij heet 'm liever as den hellige ôlie, en hij
     spierst d'r nie in!

spinnehok
gevangenis, cel
O:     spinnehok: politiecel
     spinnehok: door volksetymologie ontstaat uit spinnenkop
     in een spinnenweb, spinnekop, zit het insect gevangen om door de spin
     te worden aangevallen. 
V:     Ik wies vruuger nie presies wè ze daor meej bedoelde, mar secuur was't
     nie.

spinnekoppe - spinnekobbe
spinnenweb
O:     spinneweb, spinnewebbeke.
     spinnecobbe <mid.ned.> spinrag
     spinnekot= gevangenis - cel
     webbe, web, znw. <mid.ned.> :weefsel , het gewevene [stuk], spinneweb
     / gordel, riem, [haar]band
     spinne-kobbe, spinne-koppe *Kiliaan*
V:     Zun Anna hield un spinnewebbeke vur zunne gaopende mond , zodè ze
     er zeker van was detie dood waar.

spoeje
haasten
O:     spoeje: spoed je
     spoeye, spoeyen, spueden, zw.ww. <mid.ned.>: spoeden
V:     Op't list moes'k nog gaon spoeje om op tèèd te zèèn.
     Spoejt oe, meej dè geleuter zèède straks te laot.

spolderen
springend wilt lopen
O:     spolderen: wilt met veel kabaal lopen/rennen
     spoldert 's nie ieder hondsgezeike dur de goej kaomer  
     hunde gij nie gewoon de trap op, meej de verrekkes gespolder,
     summedèène komt de zolder naor beneeje.
     spoliëren spolieren<mid.ned.> : beroven
V:     Dè spoldert hier dwars dur't huis wè'k net hep schôon gemaokt.
     Spoldert nie zô hard d'n trap op, summedêene stort 't hèùs in!

spôlderpaas
met grote stappen lopen
O:     spôlderpaas: 
     zie ook spôlderen
V:     Spôldert toch nie zô hard d'n trap op. Summedêene zazkt 't hèùs in!

sponde
uitdrukking/gezegde
O:     aachterspon 
     hij heej ut de aachterspon èùt z'n bed gewerkt: Hij heeft veel kinderen
     aachterspon: voetènd van bed. zijspon: zijkanten bed.
     sponde, spond < mid.ned.> plank, vooral van bed. Opstaande zijde van
     een legerstede.
     sponden <mid.ned.> planken aan elkaar verbinden
V:     D'n dieje heej ut de sponde  èùt zun bed gewerkt. >> heeft veel kinderen.

sponning
afneembaar bord van boeren wagen.
O:     sponning: zijplanken van een karsponde <mid.ned> spond znw. plank,
     vooral van een bed - 
     opstaande zijde van een legerstedede 
     achtersponning was "'t hubbert"   = hoo-bord.
     sponde <vlaams> wegneembare zijplank van kruiwagen >> esponde
     <frans> : boord
V:     As ge de sponninge van de keer holt, houde unne platte waoge over.

 93 WOORDENBOEK@HPAUTOMATION.NL HP-AUTOMATION ©

sommigte | sponning



 S

G
O

O
L

S
E

S
C

H
O

O
L

.
N

L

spòòjerspas
snelle pas
O:     meej unne spòòjerspaas kon ik de bui vurblèève 
     lôôpe as de zaogers van beek: is achterelkaar lopen. 
     De zaogers van beek liepen altijd achter elkaar met de grote boomzaag
     tussen hen in, en de peezerik bengelde dan aon de zaog
V:     Meej unne spòòjerspas trok ie d'n Baokertaand opaon.
     De Zaogers van Beek liepe nie presies meej unne spòòjerspas as de op
     kerwaaj ginge.

spouwke
beetje, weinig,
O:     spouwke, kleinigheid
V:     Dè èèzere hek, hè'k vur un spouwke gekocht.

spraajstrooj
strooi welk werd uitgespreid.
O:     in een potstal werd de mest van koeien vermengd met strooi. Als de stal
     vol was werd hij leeg gereden.
V:     Iedere week moes ik van onze vadder spraajstrooj in de koeiestal gooje.
     Op ut list moes ik oôk nog moederziel allèèn ut mis èùtkruije. 

spraanten
vertakken
O:     spraanten: vertakken, nieuw schot maken.
     sprante, sprant znw. <mid.ned.>: uitspruitsel, spriet, ook sprantel
V:     Aggem snoejt dan spraant'ie beeter.

sprèùtje
uitschieter van plant
O:     sprèùtje > sprietje
     sprute, spruyte, spruut znw <mid.ned.> : jonge lood van een plant
V:     As onze vadder ging kuijere staak ie aaltij un spruitje gras in zunne mond.

spurriekoej
type koe
O:     spurrie >> een soort gras
     een koe die in de wei alleen spurrie had werd dik en ging nog dunner
     schijten, men sprak dan van  een spurriekoej. De spurrie ging 
     vergassen waardoor de maag werd opgeblazen.
     Het ontgassen van een spurriekoej ging niet zachtzinnig
V:     Krèège die koej van jouw òk wèlis iets aanders as spurrie.

stads meej haajkaans .   haajkaans meej haor
uitdrukking/gezegde
O:     stads meej haajkaans, haajkaans meej haor d'r op. Tilburgse uitdrukking
     voor oneigenlijk dialectgebruik.
     A.B.N. proberen te spreken maar doorspekt meej Tilbörgs
V:     Meej karneval knèpt'oe têene bijjmekaar as ge heurd wè'se zegge. In
     Telbörg noeme ze dè 'stads meej haajkaans.
     Sins me zuster de stad èùt is getrokke naor boove de stôot praot ze
     haajkaans meej haor d'r op.

stadte
winkelen
O:     stadte: winkelen naar de heuvelstraat in Tilburg
     In Goirle verstaat men onder naor de stad gaon, naar de Heuvelstraat.
     Gaan winkelen.
     naor de stad: naar tilburg
V:     Ik zèè taatemiddag naor de stad. Dè doe'k alle weeke
     Gaode mèèrge vurmiddag meej naor de stad.

stal
uitdrukking/gezegde
O:     wè helpt'ut de stal te slèùte as't vee d'r èùt is.quid juvat, amisso claudere
     septa grege -latijn- >  Als het kalf verdronken dempt 
     men de put.
V:     Naa dè ongeluk is gebêûrd  heej de gemente d'r wè on doen. Mar wè
     helpt'ut,  d'n stal te slèùte as't vee d'r èùt is!

stalbêene
geen
O:     als iemand lang moet staan wordt gezegd; ik heb geen stalbêene. Dit
     reffereerd aan het vee, in de winter, wat langdurig stond
V:     Tamboer tegen hoofdman Gilde. Wim! wilde gij meej de staosiedag
     aachter ut altaat gaon stoan? "Nouw, liever nie. Ik hep gin 
     stalbêene".

staltouwke
bindtouwtje
O:     staltouwke = sizaltouw
     om 't strooj benne we un staltouwke    - heveltouw  -  sisaltouw -
     springtouw  
V:     Unne mustert bènde meej un staltouwke bè mekaar.

staoj
gestadig
O:     gestadich bvn  <mid.ned.>  = in de gelegenheid, bij machte zijn om -
     onverbrekelijk  
     op staoj aon reej d'n voerman naor 't stàsjon.
V:     Ge doeget mar op staoj aon. Dan brikt zeeker ut touwke nie.

staole jesus
bijnaam
O:     stijf, plechtig persoon
     Mario de Kort woonde op "Broekhoven de Luxe" >> Fatima
V:     ôome Mèrtien noemde ze in de buurt "staole Jesus". Ge mogt nie zegge
     dettie op Broekhove wôonde, mar in Fatima!

staondebins
gehaast
O:     staondebins  >> staandebeens >>> staande
V:     Staondebins fraat'ie z'n brôod op, en vertok.

staosiedag
statiedag
O:     Feestdag bij het Gilde Sint Joris.  kan op de patroonsdag worden
     gehouden.
     statie. stacie stasie  znw. vr. <mid.ned.> verblijfplaats  afgeleid van statio
     <latijn>
     stacie < mid.hoogduits> 
     statie: 1) verblijfplaats. 2) standplaats van pastoor. 3) plaats van
     samenkomst van kloosterlingen als gezamenlijke gebedsruimte. 4) de 
     haltes tijdens kruisweg om gezamenlijk te bidden. 5) kerkelijke
     ommegang of processie (verdam)
     5] statiedag: dag dat men ter processie ging
V:     Meej de staosiedag gaon we in presessie naor de kepel aon de Ouw
     Baon.

staot
burgelijke staat
O:     staot: burgelijke staat; staat van onderhoud.
     staot kieze.
     stade, staet, bnw. <mid.ned.>: 1] bestendig, standvastig. 2] bestendig
     duurzaam. 3] van kracht, geldig,; wettig, rechtsgeldig
V:     Op unne bepaolde leeftèèd motte unne staot kieze, of dègge trouwt of 't
     klôoster ingaot doet 't niks toe.
     'T dak is in unne heel kaoje staot, 't mot nie te hard gaon waaje.

start  -  afboere
Uitdrukking/gezegde
O:     over start afboere: de boerdij naor de klôote helpe. economisch terug
     gaan.
V:     Ik snap nie dè onze Nilles de boerderij oover heej gedaon aon hulliejen
     Jos. Die wit nie wè wèrke is, die boert oover start aaf.

stee - steeke
boerderij
O:     de stee van Broeke stao op't Ven. De boerderij van de fam broek staat
     aan het Ven 
     aonstee: gronden grensend direct aan het boeren huis
     stede, znw. <mid.ned.> : plaats in de ruyimste zin.
V:     De stee van d,n Dikke de Brouwer stao op d'Abcove.

stèèloor
eigenwijs iemand
O:     stèèloor
     neetoor
     drèènoor
     pèùtoor
V:     Dieje stèèloor van ons kan somtèds unne vèùle pèùtoor zèèn

stèèrfput
sterfput
O:     stèèrfput: voor dat er rilering was werd een schijthuis aangesloten op een
     sterfput. Het dun liep er boven af en het dik verzamelde zich in 
     de put. later werd de overstort aangesloten op de riolering.
     't hèùske rèùmer: de sterfput lereg maken. Hiervoor had de
     strontschepper een strôntkiest bij zich op 2 wielen.
V:     As de keldervèrrekes dèur 't hèùske mersjeerde wieste dè de strontput
     vol zaat.

stèfsel
stijfsel
O:     stèfsel > stessel > stijfsel: water aangemaakt met zetmeel. 
     Linnengoed werd met stijfsel bewerkt voor het werd gestreken. 
     stijfsel werd ook gebruikt om papier te plakken.
V:     Ons moeder gebrèùkte stefsel vur desse de waas strèkte.
     Hebbe wij stèfsel in hèùs, ik gao unne vlieger plekke.

stèggele
redetwisten
O:     stèggele: verschil van mening "waorbijj iederêen op zunne pontenêûr
     blèèft staon
     {stedich <mid.ned.> koppig  >>> steeg}
V:     Die tweej steggele d'n hillen dag, mar zonder mekaar kunne ze nie.
     De Gôolse Vringôore steggelde wè aaf bij Piet Kloks aon d'n toog.

stemme
praten
O:     stemme: praten, veel en luidruchtig
V:     De femielie van hêûr die stemme zô hard detter gìman iets hoeft te
     zegge.

stèrfput   stèèrfput
bezinkput
O:     stèrfput > beerput : put waarin bezinksel moet versterven.
     put waar wc op is aangesloten. 
V:     In unne sterfput zakt 't dik naor beneeje, en 't dun lôopt bovelangs weg.
     As ge'hum gerèùmt hàd moeste d'r in dooj kiep in gooje, 
     aanders was ie wir z^verstopt.
     De grespèèp naor de stèèrfput was kèùs versleete. De wortels van d'n
     nootenboom groejde d'r dwars dêûr.

stessel
stijfsel
O:     stessel:
     stijfsel. Bij de wiite was werd bij linnengoed stijfsel toegevoegd om de stof
     een steviger karakter te geven
V:     Zeg Fonske gao 's gaauw bij Drikka Lèùte un pèkske stessel haole!
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stèùk
stuik
O:     tas hout  [stapel]
     stèùk stêen: tas stenen
     stuc, stic, stucke, sticke, znw. <mid.ned.> : stuk brok, onbepaalde
     hoeveelheid
V:     Ik hep nog unne stèùk hout zitte die'k van't wenter kan opstooke.

stiefelen
lopen
O:     stiefelen: 
     stiefelen <hoogduits> lopen, hard lopen, zich begeven naar
V:     Ons taante Jo stiefelt nog un hil end weg.

stiel, stijl
ambacht
O:     stiel <zuidned.> ambacht, bedrijf, beroep,
     stijl  stiel <mid.ned.> bedrijf, ambacht,wijze van opmaak ambtelijke
     stukken.
V:     Wè doe jullieje vadder eigeluk vur zunne stiel?
     des menne stiel nie, dè kan ik nie, en dè doe'k nie!
     stoelematter dès unne ouverwetse stiel.

stôber    afgaon
uitdrukking/gezegde
O:     gin stôber mir afgaon: voldaan zijn
     stber > stöber > stobber: stof, fijn vuil.
     stubbich, stovich bnw. <mid.ned.> : stoffig   >> stubbicheit^
     stubbe, stub znw.m.<mid.ned.>: als verzamelnaam voor stof, een stofje.
V:     Nao dè bord rèèstepap zulde gin stôber mir afgaon.
     Vruuger wèèr meej unne zwabber de stôber van t zèèl gehaolt. Dè hiete
     zwabbere.

stofke
uitdrukking/gezegde
O:     over un stofke brikte de bêen nie;  wordt gebruikt als er even niet
     gepoetst is!     ~mevr. v.d. Bruggen~
V:     Ik hep de liste daoge gin tèèd gehad om iets te doen, mar over un stofke
     brikte de bêen nie. En ge braakt de bêen over de troep!

stölp
uitdrukking/gezegde
O:     d'r zal gin maand over gestölpt zèèn = het zou mij niets verbazen
     vaast zitte: gedetineerd
     stolpe, znw. <mid.ned.> stolp
V:     D'n dieje van Pigge is unne schavèùt, en nauw zit ie vaast.! Jè, d'r zal gin
     maand over gestölpt zèèn.
     Onze vadder had de kerstal onder de stölp van de Hèlige femielie
     gemaokt.
     Thèùs han we vruuger un kèèsstölp.

stölpe
omkeren
O:     stölpe : op zijn kop zetten
     stölpe: 50 jaren worden
     stolpen, ww. < mid.ned.> : bedekken met een "stolpe". het ondersteboven
     keren.
V:     Bij Moozes hà'k aon d'n toog unne borrel omgestölp 
     Volgend jaor gao'k stölpe. Dan wor ik fèftig.
     Bij van Roessel stölpe ze de melkkannen nao ut schôon maoke.

stölpen
uitdrukking/gezegde
O:     gij zèèt aon't stölpe. dit zegt men tegen iemand die de 50 jaren is
     gepasseerd. 
     mogelijk bedoelt men dat de eeuw is omgestölpt. De helft is om, de eeuw
     keren.
     stolpen, ww. <znw. <mid.ned.> : een stolp er over heen zetten, omkeren
V:     Prefisiat meej oe fèèftigste verjaordag. Naa kunde gaon stölpe!

stoof, 
stoof
O:     stoof: houten kistje waar in een zinken bakje hete sintels werden gelegd
     voor het warmen van de voeten. 
     As de kender bij Opoe op bezuuk waare speulde ze meej d'n stoof.
     stove, stoof,  znw. <mid.ned.> : verwarmd vertrek, 
V:     In de stoof bij ons oma zaat un zinke bekske vur de hêete aase!

stop
porseleinen zekering.
O:     stop >  zekering > smeltveiligheid
     Irst docht ik aon dun afslèùter dettie kepot was. Mar d'r was unne stop
     gespronge. 
     stop = porseleinen zekering 6-10-16 ampére - 
V:     We zitte táovent in d'n dèùster. Irst mende ik dè't pêerke kepot was, mar
     d'r was unne stop gespronge, en ik hep gin aander!

stop gruun
smeltpatroon van 6 ampére 
O:     stop: zekering. een smeltpatroon die men in de houder moest stoppen.
     stoppekaast: veilighedenkast met smeltpatronen.
     meeterkaast: kast waarin de stoppekaast meej de meeter zit.
     De eerste meters waren muntenautomaten. Als men er een cent of
     stuiver ingooide kreeg men een bepaalde tijd licht.
V:     As ik de illektrieke kachel aonzette vlôog d'r metêen de gruune stop èùt.

stopnaolde
stopnaalden
O:     voor het verstellen van sokken had men een stopnaald nodig
     naojwerk: naaiwerk
     naojdôos: doos met naalden, garen enz voor verstellen
     un klöske gaore: klosje garen
     knêûpedôos: doos met allerlei oude knopen voor verstellen. unne knêûp
     aon zette
V:     Sokke stoppe deej ons moeder meej un stopnaold. In de sok wèèr un
     ouw blekke duske van de schoenpoets ingestopt.
     Meej de knêûpedôos hemme vruuger wè afgespêûld.
     Meej ouw klöskes van ut gaore konde as kèènd van alles maoke!

stopster, nopster
stopster
O:     vrouwen die in de textielindustrie de stukken die geweven waren op
     oneffenheden en weeffouten controleerden, en repareren. Dit 
     noemde men; stukken doen.
V:     Ge had òk meense die tèùs stukke din.

straant  astraant
brutaal
O:     as ge nie straant zèèt komde nie ver.   -  dè was un astraant meens
     astreignant. bn. <frans> : veeleisend
V:     Dè is un straant jong, en zò brutaol as de naacht.

straotje  straot
straatje  straat
O:     straotje: verharde weg
     straotjes.
     paojke: onverharde weg
     strate, straet znw. vr. <mid.ned.>: straat geplaveide weg
V:     Ik weet gin weg mir in Gôol. Alle straote hebben naome die me niks
     zegge. Of't zèn vremde meense of boome of ander onkruid.

straotjesvolk
volkse mensen
O:     straotjesvolk: ongemanierde mensen, ordinair.
V:     Hullie kenne gin fesoen, 't is ammol straotjesvolk

straotjoekel
hond
O:     straotjoekel: hond die altijd vrij op straat loopt.
     joekel znw. 1) straathond. 2) groot in zijn soort.
     joeker jokker, znw. <Nnl>: hond 1873.
     joekel / joeker <bargoens> >> zigeunertaal;  dsuklo : grote hond
V:     Teegeswôorig hedde gin straotjoekels mir. Iederèèn heej z'n hundje aon
     un riemke. Losl6oopende honde zè'n verdweene.
     Vrouw Kreemers hà twee grôote joekels. (borsten)

strèùf
gebakken ei
O:     struif wordt ook als pannekoek aangeduid  
     spekstrèùf.
     struve, srtuyve, struuf, struyf znw. <mid.ned.> dunne pannekoek.
V:     Snaags meej karneval, as we èùt de kroeg rolle gaon we aaltij erges
     strèùf eete!

strèùne           afstrèùne
lopen met grote passen
O:     strèùne:
     meej un opgezet zèèl strèùnde ie d'r opaaf
     hij strèùnde hil de mèèrt af vur de goejekôopste blomkôol. Betekend net
     iets meer als lopen   >>>  afschèùme
V:     Onze Kees strèùnde alles af vur un goei twiddehaanse fiets.

strêûp
een hoop
O:     un  strêûp kender
V:     Bij ons vruuger thèùs hamme un strêûp kender. Ze waare van jaor op
     jaor, meej aatij èèn plat jong.

strêûpe
stropen
O:     ilegaal wild vangen.
     strikken maakte men van zeer dunne soepele ijzerdraad, met een enkele
     strop, of dubbele strop. een enkele strop was gewoon een oog 
     waar de draad door zat. Een dubbele strop trok als een knoop vast.
     voor konijn de strop een vuist hoog hangen. Voor een haas; een vuist
     met een duim hoog.
     wikkeldraad uit een motor was zeer geschikt. Als men deze draad
     afstookte verbrande de aanwezige schellak zwart. Het mocht 
     absoluut niet blinken.
     stropen, stroopen, stroppen, struppen, ww. /,mid.ned.> : afstropen van de
     huid.     roven.
V:     Onzen opaa strêûpte geregeld un kenèntje. Zo had ie geregeld un
     stukske vlêes op taofel. Meej korsmis vurzaag'ie hil de femilie van 
     kenèèn. 

strèùs
flink, fier
O:     un strèùse vrouw  >> un flinke dappere vrouw
     allêen trekke : bekwaam, gaat overal op uit  >>> allêen rukke!
     struus, struusch, struys, strues, struce, znw. <mid.ned.> : struisvogel
V:     Ons Miet is un strèùse vrouw. Die zal'ut allêen wel trekke.
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stribbele,   teegestribbele
krabbele,       tegenwerken
O:     stribbele:
     strivelen, strifelen, <mid.ned.> :weerbarstig zijn
V:     Hij kon teegestribbele wèt'ie wò. mar hij moes d'r aon gelêûve. Meej z'n
     kleer aon wèèr'ie in de laaj gegoojd.

strijje
strijden
O:     strijje >> strijjer: ienand die strijjt.
     strijje: iemand z'n eigen mening proberen op te dringen
     strijt, strijd, znw. <mid.ned.> : strijd, gevecht; tweegevecht; slagorde;
     woordenstrijd.
V:     Naa kunde nog tot mèrge vruug strijje, mar dees dè krèède van men nie
     gewonne.

stront   -   ruure
uitdrukking/gezegde
O:     Hoe meer gè in de stront ruurt, hoe harder dettie gao stinke.  Hoe meer
     aandacht aan iets gegeven, hoe erger het wordt
V:     Hedde gij dè gehêûrt van Jaonneke èùt de vûrhaaj? Dè hè'k nie, mar ik
     wil ut òk nie weete. 
     Hoe meer ge in de stront ruurt, hoe harder dettie stinkt.

stront     muur
uitdrukking/gezegde
O:     stront tegen de muur omhoog kruipen; als iemand niet makkelijk lacht
V:     Onze Cor is zò serieus, hij laacht nog nie al krèùpt unne stront teege de
     muur omhôog.

stront    gescheete
uitdrukking/gezegde
O:     stront wie heet'oe gescheete = uitdrukking om aan te geven dat iemand
     verwaand is
V:     Ge hoeft van verwòntheij nie neffe oe schoene te lôope, verwònde kwast.
     Stront wie heet oe gescheete!

strontkiest
giervat
O:     Ge kont ruuke dè de strontkiest was langs gewist.
     Onze Jan is meej de strontkiest naor d'n ekker.
     De gemeentelijke putjesschepper maakt ook gebruik van een strontkiest.
     Een kantelbak op twee wielen. Er waren strontkiesten waar 
     men een paard voor spande, maar er waren ook kisten als duwkar
     (stôotkèèr) uitgevoerd. 
V:     Vur onze Nieske hà'k un strontkiest gemaokt vur aacher zunne trekker!
     Daor heetie wè meej gespuld

strontpikker
kuifleeuwerik
O:     strontpikker; de kuifleeuwerik was erg gesteld op paardestront.
V:     Vruuger brocht Theo van Gèèsel de rôome romd meej pèèrd en kèèr,
     Têer Môone reej ut veul meej pèèrd en waoge, en Helmes Breurs 
     reej de toer van ut Riels bopterfebriek. Meej ut vertrek vasn die meense
     is òk de strontpikker èùt de straot vertrokke

strontschepper
gereedschap om stront te scheppen
O:     strontschepper; een rechte lange steel met aan de onderzijde een zinken
     emmer. inhoud 8 tot 10 liter. Hiermee werd de sterfput waarop 
     plee was aangesloten leeggeschept.
     De boeren gebruikte ook een strontschepper om de gierput leeg te
     scheppen.
V:     Onze vadder vloekte alle duuvels èùt de hèl toen íe d'r aachter kwaam dè
     wij de steel van d'n strontschepper han gebrèùkt om un tent 
     te bouwe.

strontvlieg
vlieg
O:     strontvlieg: een insect uit de familie strontvliegen (scatophagidea)
     De vlieg freet niet van de stront maar legt er eitjes in.
V:     Verveelende meense en strontvliege moete vanóe af slaon.
     As't pèèrd van Jo v'Gèèsel hà gescheete zzaag't metêen blauw van de
     strontvliege

stroojbusseltje of webke
bij overlijden gebruikt
O:     zie; webke
     werd voor de deur geplaatst bij overlijden
     aan kleur van lint kon men zien om wat voor lijk het ging. gehuwd - kind-
     enz
     Jaon van Puijenbroek en de Gebr. Hoogendoorn hadden een
     timmerwinkel in Goirle. Zij maakte ook dooskisten. Bij overlijden konden 
     de nabestaande bij degene die de kist maakte een webke lenen  om voor
     de deur te zetten
V:     Vruuger wèèr d'r un webke vur de dêûr gezet as d'r iemand was
     overleeje. Teegeswôorig ziede dè niemer.

stroojsel
strooisel
O:     stroojsel: de humeslaag van de hei, de bovenlaag die afgestoken werd,
     werd in de koestal als strooisel verspreid om vermengt te raken 
     met de stront.
V:     Mèèrge gon we de haaj vlagge, 'tstroojsel is op. 

stroojzak
stozak
O:     stroojzak: een bed gevuld met stro.
V:     Vruuger sliepe we op unne stroojzak. De konde ôk wel merke aont
     ongedierte wè daor èùt kwaam. As g'um nie gereegeld opschudde 
     was't gin ligge.

stroopkoffie
surrogaat koffie
O:     stroopkoffie van Buisman. het busje werd overal voor gebruikt
     stroopkoffie is erfenis uit de oorlog toen er geen koffie was te krijgen.
     tot de "60 jaren is stroopkoffie gebruikt als toevoeging bij koffie.
     Men placht ook zout bij de koffie te doen.
V:     Moeder kunde ut buske van de stroopkoffie nie leeg maoke. Ik hep d'r
     êen nôodig.
     Bij mèn op school zaat d'r eene die zunne tutlap in in stoopkoffiebuske hà
     zitte.

stroopsòldaotjes
stroopsoldaatje
O:     gestolde stroop in een vetvrij papier, het papier is gerolt als een pijltje om
     met een buis te schieten.
V:     Aon un stroopsoldaotje konde un puntje zabbere, zodegge oe tong lek
     staakt.
     Stroopsoldaotjes plekke aon oe taande.

strooptuut
fiep
O:     Leerling die door de onderwijzer appart werd behandeld
     [voorkeursbehandeling]
V:     De Koejôog heej gin strooptuten. d'n Koejôog was André Burgers op de
     Thomasschool. 
     De handen van de  Koeiôog zaten heel los. sommige noemden hem een
     sadist.

stubberen,    stuubere,  stuuperen
stuperen
O:     stubbere > stuupere > stuubere
     strubben, ww. <mid.ned.> : ruw worden
V:     Naauw is't laot zat zeej hullie moeder, en ze stuuberde d'r jong naor
     boove.

stuk
stuk
O:     wevers weven aan het stuk,  as't stuk klaor is kunde gaon! 
     wevers stonder per stukloon een vooraf bepaalde lengte stof
     zie gedicht Jan Hoogendoorn; Jaon wêef de gèèt kepot.
V:     Op maondag moesse de wèèvers ut stuk gaon leevere int leeverhèùske.
     Van de Puij stond dè in de Waotermeulestraot.

stuper
groot grof persoon
O:     stuper: etymologie onbekend. Middenbrabants woord. 
     mogelijke relatie met stuperen: een zetje geven.
V:     De kappelaon is un schriel mènneke, mar de pestoor is unne stuper

stuupere
voort duwen.     met gang sturen
O:     'k hem vlot naor school gestuuperd. meej z'n smoesjes!
     stuupere: omhoogduwen
V:     Ik stuuper ze saoves op tèèd te bed. Dan zèè'ker vanaaf, en dan hek nog
     iets aon munne aovend.
     As gijj mèèn efkes stuupert, dan kan ik d'n bal èùt de dakgeut haole.

summedêene    sebiet
direct
O:     summedêene za"k de piepers jassen.  
     rèùmt oe'e rommels us op!   sebiet! 
     Lies Hoogendoorn Kniknie kwam van de stad en vond sebiet geen
     woord!!!!! zei ze tegen de kleinkinderen 
     afgeleid van; zo meteen
     subit [frans] plotseling, eenklaps 
     somaténen - <spaans->  = de stormklok   brandklok
V:     As ik summedêene thèùs kom mot ik sebiet pisse!

sunligt zêep
sunlight zeep
O:     merk zeep  2 stukken zeep aan elkaar in een papier verpakt waarvan
     men een kluit kon afbreken. 
     ook had ieder huishouden lodeline. een vloeibare zeep in glazen fles.
     Voor de kinderen dreven in de fles losse plastiek onderdeeltjes 
     waarmee men een speeltje in elkaar kon zetten.  bv een bootje. 50er
     jaren!
     sunlightzeep deed men in een klopper om sipsop te maken
V:     In't gôotstêenkasje bewaorde ons moeder durre sunligtzêep, en de
     klopper hing aachter de kelderdêûr.

swels   sewèèle
ondertussen
O:     swels: intussen, ondertussen, mischien.
     swels: > des wijl
     wijl wile <mid.ned.> : tijd als abstract begrip. > binnen deser wilen:
     ondertussen
     swels gij de èèrpel schilt doe ik d'n opwaas
     wile, wijl <mid.ned.> : wijle [tijdsverloop]
     hwil <oussaksisch, oud engels>  >> while: <engels> 
     quies <latijn> rust
V:     As ge sewèèle tèèd het, motte men seffes helpe.
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swies
ordehandhaver in de kerk
O:     swies: afgeleidt van swisse. komt van de Zwitserse Garde. 
     Het pauselijk leger wordt gevormd door de Zwitserse Garde.
V:     De Swies zaak d'r sjiek èùt meej zunne sjerpmeej daorop; Eerbied in
     gods huis, meej zunne piek kon ie de meense prikke. Of dèttie dè 
     ôk deej, dè weet ik nie.

swiks
een week
O:     swiks daornao: de week erna
     dur de wiks: in de week.  Door de week heen
V:     We han vur onze vadder un noew pak gekogt. Swiks daornao laag'ie d'r
     meej in de kiest.

swirskaante
beide zijden
O:     swirskaante
     tweeside, twierside, inside, bijw. <mid.ned.>: naar beide zijde
V:     aon swirskaante mòtte zèèn meej oewe kwast.
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taatemiddag
na de middag
O:     taatemiddag; na de middag, op het eind van de middag. {mogelijk van
     tèènemiddag}
     taatemiddag gao'k naor geene kaant.
V:     Taatemiddag doe'k ut tèènemekaar as'k thèùs kom.

tabbaert
jas
O:     tabbaert, tabbart, tabbert, znw. <mid.ned.> lang afhangend overkleed van
     mannen en vrouwen  2] vel, huid                  
     In reglement kleding gilde St. Joris. Hier wordt een tabbaert
     voorgeschreven met op de mouw een lood zilver.
V:     De gildebroeders moese êen lôod zilver op   mouw  van durre tabèrt
     draoge.

taboeret
krukje
O:     taboeretje. 
     tabouret <vlaams> : barklruk
     tabouret <frans> : kruk
V:     Op de bewaorschool han we taboeretjes om op te zitte. Daor kreegdet
     verrekkes van in oewe rug, òk al waarde pas vèèf jaor!

tadderak
minder goede reputatie
O:     een tadderak is ook wel een  beetje een slimme vos, en ondeugend.,
     schelm
     tadderak: ?
     taddik = vuilik, smeerpoets ?????? relatie?
V:     wè hêûr ik nouw, hedde de kappelaen besodemieterd meej die fiets
     die'g'um verkocht het? 
     Wè zèède toch unne tadderak.

takkeling
jonge vink 
O:     takkeling; jonge vink hier geboren
V:     Ik zuuk nog wè takkelinge vur de vinkeslag.

tandakke
doorlopen
O:     tandakke
     die tandakke op Brees aon

taofel rijje
uitdrukking/gezegde
O:     op taofel rijje: alle cadeautjes voor de kinderen op de tafel uitstallen op
     "sinterklaosmèèrge.
     uitdrukking die alleen in Goirle en Tilburg voorkomt. net als klotteren.
     klotteren: inkopen voor sinterklaas.
V:     Bij ons thèùs reej sinterklaos op taofel. Toen we grôoter weere din we
     aon surpriesaovend.

taotere
vorm van praten
O:     taotere: praote en niks zegge.
     tateren, <zuidned.>: hard en veel praten.
     tatern, tatelen, zw.ww. <mid.ned.>: babbelen
V:     Ons Trees taoterd d'n hillen dag aon m;n oore, ik wor d'r staopel zot van.
     Houwt nauw'is oewe taoter vur vèèf menuute!

tas
kopje
O:     un tas thee.  un tas leut 
     tassche, tasch <mid.ned.> : hoop, stapel
     tasse <frans>. tazza <provencaals>. 
     tassa <spaans>. tasht <perzisch>.; drinkschaaltje
     verwant met testa <latijn>: aarden pot
     een tas stenen> stuikà
     een tas roggeschoven
     boodschappetas
     tassen: stapelen.
V:     Ut hèngsel van de bôodschappetas is kepot.
     Gif men mar un tas thee, meej rôome en veul sèùker.

tebak
uitdrukking/gezegde
O:     daor he'k tebak van. > daar heb ik schrik van.> daor hep ik schrik aaf.
V:     Mèèrge moe'k naor 't ziekehèùs. Daor hek tebak van, daor he'k veul
     schrik aaf!

tèbbes
uitdrukking/gezegde
O:     ik zet m'n egge nie tebbes. klem zetten
     tebbes > test 
     testa, znw. <latijn> : hoofd     >> tête, <frans> : hoofd, kop.
     test <mid.ned.> : pot met twee oren   >> fruittest.
V:     Ge kunt wel zien degge hard gelôope het, ge het zonne rooje tebbes
     Ik zörg dek op un end van de maond nog wè over hep. Ze zette mèèn nie
     tebbes.

tèèd  - versleete
uitdrukking/gezegde
O:     Gij zèèt vur oe'e tèèd versleete.   > altijd iets mankeren
V:     Giestere wast dees, vandaog wir dè, en mèèrge wir wè aanders. gij
     mekeert aaltij iets, gij zèèt vur oeé tèèd versleete!

tèèd zètte
uitdrukking/gezegde
O:     bijj de tèèd gezèt. iemand gecorrigeerd. Op zijn nummer zetten.
V:     Onze Sjaak heej't behoorlek begaojd. Hij lèkt vur d'n ôorlog van hèùs te
     zèn gegaon. Mar ik hep'm bijj de tèèd gezet.

teegesteeke
afkeer hebben/krijgen van
O:     teegesteeke: afkerig van zijn / worden.
V:     Ge mot 'tum gereegeld wè aanders laote doen. 'T miste gaotum nao
     ènigte tèèd teegesteeke
     As't oe teegestikt motte dè nie doen.

têekene
tekenen
O:     têekene: gebruikt in een figuurlijke betekenis.
V:     Hij zie't er slèècht èùt, Hij têekend lillek in z'n gezicht.

tèène
einde
O:     tèène: ten einde
     tèène d'n hofpad leej d,n mishôop
V:     Ik moes tèène de rij aonslèùte, en daorom hek de trein gemist.

têene
biezen
O:     têene: jonge scheuten van een boom
     biezen: 
V:     Unne stoelmatter maokte ôk wel maande van têene.
     Unne rietdekker gebrèùkte wilgetêene om 't riet aon de tengerls te bèène.

tèènemèkaar
direct
O:     tèène: einde
     tèènemèkaar
V:     Dè doe'k tèènemèkaar, as'k klaor zèè.
     Ik stop d'r meej . Ik zèè tèène.

tèènen aosum
buiten adem
O:     tèènen aosem: einde adem.
     De Keej: Kee van Iersel, uitbaatster van café aan de Poppelseweg. Is
     geboren op het Paradijs op Gorp, een eeuwen oude herberg die 
     in de oorlog is afgebrand.
V:     Tèènen aosum kwaam ie bij de Keej aonzette. hij had zun èège vaast
     gereeje op ut Görps Baontje.

tèènerug
einde akker
O:     het einde van een kopakker  ~Simon de Brouwer~
V:     Tèènerug mot ut pèèrd keere.
     Tèènerug is unne hille persdraaj.

teere     tèère
teren
O:     teerdag
     teermaol
     teere
     tere, teere, theere, teer, znw. <mid.ned.> verteren, het maken van
     vertering, mondkost
V:     Bij de guld hemme drie teerdaoge. d'n irste is op St. Juris, 23 april. dun
     twidde is rond St. Michiel, en de liste is meej ut slèùte van d'n 
     doel.

tèèrf
tarwe
O:     Op d'n ekker aachter d'aonstee stao tèèrf 
     mèùzetèèrf= muizenvergif
     taerwe, taruwe, teerwe, znw. <mid.ned.> tarwe
V:     Ge mot de mèùzetèèrf zò zette detter de kat nie aon kan.

teloor
teljoor    eetbord
O:     teloor:
     teile, tele  teel znw <-mid.ned.>- 1] aarden schotel  2]  schotel 
     3] mand.
V:     Ik ken nog iemand die de thee van un teloorke sloebert.

telstok
stok voor het vinkenieren
O:     telstok: stok van vinkenier waarop de slagen van een vink worden geteld.
     vierkante stok van 1 meter lang per kant verdeeld in 10 stukken. Hiermee
     worden de vinkeslagen geteld. In totaal kan men 4x100 
     slagen stellen met een stok
     de slagen in 1 uur werden geteld. Met krijt werd de stand bijgehouden.
     in België wordt een stok met 4x150 slagen gebruikt.
V:     Haolt vur mèn nog'us enne stok mènneke, 'k zèè aon de vierhonderd
     slaoge.

temèèrge
morgen
O:     temèèrge: te mèèrge > te morgen.
V:     Temèèrge zà'k 't irst doen, aans zèèke't wir kwèèt

temtaosie
verzoeking
O:     Op jouw jong paase, is un hil temtòsie. op jouw kinderen passen is geen
     makkelijk karwei
     temptation <engels> bekoring, verleiding
     De oorspronkelijke betekenis van temtaosie heeft, met name  in het
     engels, een geheel andere betekenis gekregen.  De pastoor 
     vertaalde verleiding, bekoring naar een  verzoeking.
     temptãtio: aanval van een ziekte, het op de proef stellen, beproeving,
     verzoeking >> temptãtor: verleider
     temptacie, temtacie, tentacie, znw. <mid.ned.> verzoeking
V:     Unne'n boek èùtleze is un  temtaosie vur kender meej un wiebelgat.  
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ten
tin
O:     Zeg Fraanske haolt thuis nog'es un staf ten! ik krèèg die lôoje bèùs nie
     dicht.
     tenpest - tinpest = vergaan, oxideren van tin
     tin , ten, theen, tinne, znw. <mid.ned.> tin, metaal
V:     De lôodgieter heej un staf tèn nôodig om de waoterleiding dicht te krèège

tenaoste
ten naaste
O:     infermeere is tenaoste  = informeren is het minste wat je kan doen
V:     Wanneer was dè òk wir? Erges tennaoste verlôore maondag.

tennostenbij
ongeveer
O:     tennostenbij: ten naaste bij.
     te'noste bij viere vat ik unne bòtram.
V:     Ik dèènk dè dè tennostenbij vèèf gulde kost

tepost en te pèèrd
uitdrukking/gezegde
O:     hij vertrok te post en te pèèrd >> plotseling en snel vertrokken.
V:     Hij vertrok te post en te pèèrd toen'ie hêûrde dessum zochte.

tes
broekzak
O:     tes >> tas
V:     Ik vond aachter in de kerk un kwartje. Ik hegget gauw in mun tes
     gestooke.

tèst
hoofd
O:     tèst: test, teste, <mid.ned.>; schotel of kom; hoofd
     testa <latijn>: aarden pot of kruik.
V:     Hij heej gin pèèl haor op zunne test staon. Daor breeke de lèùs de bêen
     op!

teugwèès maoke
bekend maken met de gang van zaken.
O:     teugwèès:
V:     ik lig al zis weeke hier in't ziekehèùs. Ik zal oe wel teugwèès maoke.

tèùr
uitdrukking/gezegde
O:     tèùr >> tui : aangelijnt
     laot'm zún tèùr mar èùtwaaie! tegen iemand die kwaad is en eerst moet
     uitrazen.
V:     Hij kwaam meej un opgezet zèèl opzette, mar ik heb'm eerst z'n tèùr laote
     uitwaaje.

tèùre
aanlijnen
O:     De koej of gèèt tèùre >  het beest aan een paal met touw of ketting laten
     grazen
     teure, ww. <vlaams> aansporing tot doorlopen
     tuderen, tuyderen, tuyeren, tu[e]ren ww. <mid.ned.> : vastleggen, van vee
     gezegd. 
     tuder, tudder, znw. <mid.ned> : touw, vooral om vee vast te leggen.
V:     De gèèt stao langs de weg getèùrt.
     Toen van d'n antènemaast unne tèùr braak, kwaam hil de zwik naor
     beneeje.

tèùte
tuit
O:     tèùtè, tèùtjes,: een kart kartonnen puipje waar draad op zat voor de
     schietspoel in een getouw. De inslag.
     toot, tote, toit, tuyt, tuyte, znw. <mid.ned.> tuit, lange punt aan iets.
V:     Van tèùtjes wèèr dur de jeugd vanalles gemaokt. Wij moakte daor un
     flèùtje van. Un snip èùtzaoge, waor ge in moest blaoze, en op ut 
     ènd un vloejke meej un illustiekske vaast gemaokt.

tèùtekiest
tuitenkist
O:     tèùtekiest: kist waar de tuiten voor de schietspoel in werden opgeborgen.
V:     Bij iedere g6oolse meens stond wel un tèùtekiest in't schop. die wèèr
     gebrèùkt vur ut geriefhout, kachelhout, of ouw pêpier.

thee
taalgrap
O:     zò't zò zuut zat zèèn [de thee] 
     Cees Robben> zò't zò zuut zat zen zeej Sefa
     toe thee toe haaj bèm

thèùsslachter
huisslager
O:     een slager die bij de boeren ging slachten |verhaal: de pestoor stond bij
     unne boer te kèèke naor 't èùtbeene van un vèèrke. D'n |boer 
     vraogt aon de pestoor: witte gij 't verschil tusse dees vèèrke en onze
     Lieve Heer? |Onze Lieve Heer is aont krèùs gestörve vur 
     iedereen, en dees vèèrke vur mèn alêen! De |pastoor verwachte van
     iedere boer die ging slachten dat er een goed stuk vlees naar de 
     pastorie werd gebracht.
V:     D'n slachter hing ut vèèrke aon de vèèrkesleer vur't èùtbêene en
     verstèèrve.

thèùswèèver
wever die thuis werkte.
O:     Vanuit de thuiswerkende is de textiel in Goirle gegroeid tot wat het eens
     was. Er moest hard gewerkt worden voor de grote gezinnen die 
     er van moesten bestaan.
     In Goirle maakte de thuiswevers veelal linnen.
V:     Unne thèùswèèver hà in de v6urkaomer un getôuw staon. Daor werkte'ie
     mistentèds wel 12 uure per dag aon.Dr stond ôok nog un 
     spoelgetôuw waarop de vrouw werkte.

tiest
hoofd
O:     tiest, test: hoofd.
     test teste: znw. vr./m. <mid.ned.>: schotel of kom. hoofd.
     testa <latijn>: hoofd    ==> tête v. <frans>: hhofd
     test <vlaams>: aarden schotel met 2 oren
     testiere, teestiere, testire, testier znm. vr. <mid.ned.>: hoofdbedekking
     van een paard.
V:     Waor is jullie'n Fraans Miet? In 't vèrkeshok, ge kent 'tum aon un klep op
     zunne tiest.

tiltex
oplichter
O:     die is van d'n tiltex: > van tillen; oplichen.
     ~Ger van Gils~
V:     Gaot d'r nie meej in zeej, hij is van d'n Tiltex

tisse
vlassen
O:     tisse:
     tissen, tessen, ww. <mid.ned.> : aanstoken, iemand brengen tot iets.  >><
     tisser twiststoker
V:     Hij stond te tisse om te beginne, mar hij schoof èùt. Hij moes as liste.

tjan, tjannek
kauw
O:     tjan: kauw
     een jonge kauw uit de nest werden de slagpennen geknipt zodat de jonge
     vogel niet kon uitvliegen. de vogel werd uiteindelijk tam en 
     herkende zijn baasje. Uit de nest voederen met universeelvoejer: 
     universeelvoejer: insecten, meelwormen, en zaden.. Dit werd tot een
     papje gemaakt en bij de vogel in zijn bek gestopt.
     tjallek of tjannek
V:     Mèèn zuster hat unne tjan. Dè vèùl kreng kreeg niemand in z'n kooj!

tjoekes
touwtje springen
O:     zeer snel springen
V:     Dè houde wel un uur vol, doe mar'is tjoekes, dan witte wè touwkespringe
     is!

toddejood
voddenman
O:     toddejood: toddeboer
     todde <nw.ned.>: minderwaardig
     de toevoeging jood duid op de handelsgeest van dit vak 
     de Mèùleezel was een bekende toddeboer in Goirle. 
     Harrie van Iersel, de Mèùleezel, had altij un kachelpèèp bij'um. As de
     vraacht te hôog wèèr op zun bakfiets lit'ie de kachelpèèp as 
     kèèkbèùs tussen de troep. De vader van Harrie werkte voor van
     Beuzekom [eigenaar Gorp en Rovert] Deze had een 
     gerij met een muilezel ervoor. Hiermee kwam hij boodschappen doen in
     Goirle. Daar heeft de familie de bijnaam aan over gehouden.
V:     Vruuger kwam d'r geregelt unne toddejood in de straot en die riep :
     toddeeeeee!
     Ôk naam 'ie kenèènevelle meej en ouw èèzer.
     Unne ouwe juute zak dî dienst as toddezak. Hij hing aon unne spèèker
     in't schop.

toddezak
zak voor lompen
O:     unne toddezak is mistentèts van juute
V:     Dieje overal is bekwaom vur de toddezak. Ge lôopt vur schandaol.

todjesvolk
mensen met een slechte reputatie
O:     todjesvolk
V:     Op ut èènde van de Meulestraot hieten'ut Klèèn Antwerpe. Hier wôonde
     ut mist todjesvolk. 
     Ut vrouwvolk had daor unne goeje naom!

toe tam sik
allemaal het zelfde
O:     toe tam sik: allemaal gelijk, allemaal het zelfde  >> krek inder
V:     Dè's amaol toe tam sik, jonge. Ge doe't mar!

toegetaokeld
er niet uit zien
O:     toegetaokeld; voor schut lopen. na een vechtpartij blauwe ogen enz.
V:     Wie heej jouw toch zô toegetaokeld. Gè ziet d'r nie èùt.

toelaog
broodbeleg
O:     toelaog: toelaag
V:     Ik zèè sèffes naor de slachter vur de toelaog.
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toemet.          toement
 3e snee gras      laatste snee gras
O:     toemet: laatste snee gras. Extra. 
     toemet > toemaat:waarop niet meer gerekend werd, extra.
     toemate, toemaet, toemait, znw. <mid.ned.> toegift, overmaat. 
     zie ook toemetkatje.
V:     Mèrge teege d'n aovond maaje we nog unne keer as toemet!

toemetkatje     toementkatje
kat geboren in de nazomer
O:     een toemetkatje is een kat die geboren is in de nazomer. Dit zouden
     slechtere katten worden als de katjes geboren in het voorjaar. De 
     |toemet-katjes brachten hun eerste maanden achter de kachel door.
V:     Ik zuuk un kat, Jan. hedder nog zitte, mar 't maag gin toemetkat zèèn!

toenet
zojuist
O:     toenet >> toen net
     toenal >> toen al
     net: zojuist
V:     Toenet zèèk lilluk gevalle. Ik hep de knieje èùt m'n broek ligge.
     Ik zèè net thèùs.
     Vruuger ginge ze zinge meej driekòninge. Toenal zong ik ut biste van de
     drie.

toepertoe
veel. overdadig
O:     toepertoe; toe per toe: overdadig, veel
V:     In de kersetèèd frèète we toepertoe kerse, tòdègge d'r ziek van zèèt, of
     aont slingerschèèt staot.

toerdevieske
schroevendraaier
O:     toernevis, tournavies. znw. <vlaams> schroevendraaier
     tournevis  <frans> : schroevendraaier
V:     Dès verdomme ginne toerdevies mar un kachelpook!

toetheetoehajbem
dialectgrapje
O:     alles is aan elkaar geschreven ; tot thee toe had hij bij zich|.  Cees
     Robben

toetmèm
hetzelfde
O:     toetmèm,  eene toetmen
     tout le même <frans> ;  hetzelfde
V:     Des êene toetmèm, dur wie'k gebeete wor, ik zèè tog aatij de zwans!

toetolf, taotolf
omschrijving persoon   sukkel
O:     taotolf, toetolf: sukkel, suffert, dom iemand.
     tatolf  znw. <mid.ned.> znw ook wel bnw > sukkelig
V:     Diejè vrijjer van hêûr vèèn ik mar unne toetolf.

toog
buffet
O:     toog: buffet in een café.
     tooch, toch, toog, thooch, znw. <mid.ned.> : het vertonen van iets; ten
     toge stellen =.  toochbanc
V:     Bij de Guld wordt op verloore maondag nao de vergaadering aon d'n toog
     gewoon dêûr vergaaderd.

toogpin
toogpen
O:     hardhouten pen liefst eik om houten verbindingen te borgen 
     pengat: waar toogpen in moesten
     èèfener = avegaar  soort lepelboor
     togen, ww. <mid.ned.> trekken, sleuren; tot zich trekken
V:     Hil't gebint van de schuur zit meej toogpennen in mekaar.
     Pengaote maokte  meej unnen èèfener.

toore   -  in't zicht
uitdrukking/gezegde
O:     Ik mot d'n toore in't zicht hauwe: niet graag ver van huis.
V:     Ik wil wel op vekaansie, mar ik mot de Gôolse toore in 't zicht hauwe. zeej
     onze vadder aaltij, en hij bleef thèùs.

tôorewaajke
toponiem
O:     tôorewaaike: wei nabij de Leij achter de kerk. net over de brug van de
     tram
V:     'T Tôorewaajke wèèr beboerd dur Vermeer.

tralderhaand    tralderaant
allerlei
O:     Jan Bazzar: Jan van Gils. toen hij later een café begon met de naam 't
     Fust werd het Janje Fust
V:     Jantje Bazzar kwaam meej tralderaant winkelwaor langs de dêûr vèèle.

trammelant
problemen
O:     De vrijer van ons Kee komt èùt un trammelanthèùshouwe!
     trémulant;  trémuler. <frans> : beven, doen trillen.
     tremere <latijn> : trillen, sidderen. >> tremulus; bevend.
V:     As ge ment degge hier trammelant mot koome maoke, kunde beter
     oplaazere.

transportfiets
fiets
O:     transportfiets: Fiets ontworpen voor zwaar werk. Er lagen zware banden
     op, het frame was verzwaard, en voor op het wiel was een 
     groot rek gemonteerd.
     Ik heb een transportfiets van het merk SPARTA. Toen van Kildonk de
     boerderij verliet lag hij op de schrothoop. Dus ik heb de fiets voor 
     de poort van de hel weg getrokken.
V:     Un transportfiets is un fiets meej vêûr unne pakkendraoger op de gaffel.
     daor ginge de melkbusse op as d,n boer gao melke.
     Kees Pak had d'r zinne negoosie opgebonde.

trap gevalle
Uitdrukking/gezegde
O:     zèède van d'n trap gevalle? : ben je naar de kapper geweest
V:     Toen ik thèùs kwaam vroege ze od dè'k van d'n trap was gevalle. Ik
     vroeg me aaf hoe dèsse dè konde zien want ik hà m'n klep nog 
     op.

travallie
hoefstal
O:     travallie
     travail  < frans > werk
     smis: smederij
V:     Bij onzen Opaa stond de travallie vur de smis.

treeje
treden
O:     en dan treej ik dieje grond waor vur men al onze vadder stond, en
     daorvur hullieje vadder stond. enz        [Cees Robben;   ik praot nie 
     frêet]
     èùttreeje: met treden van een meter de lengte bepalen.
V:     Ik zal dè perseel is èùttreeje, hoe grôot ut is.

trekplaoster
type vrouwspersoon
O:     trekplplaoster: trekpleister
     trekplaoster: sloom traag meisje. door volketymologie ontstaan.
     slome vrouw waar niets in zit. ook wel un slèèkmossel genoemd
     plaester <kiliaan>pleister (bedekking van muren]
V:     Die ouw mèèd van onze Nies was un goej meske mar wel un trekplòster. 
     

trekzak    trekmònieka
acordeon
O:     arcordeon: muziekspeeltuig met toetsen en blaasbalg 1822. uitgevonden
     door Christian Friedrich Buschmann. 
     accordéon <frans>
     akkordion <duits>
     acordeon is zo genoemt omdat de bassen in akkoorden zijn geordend.
V:     Vruuger laage in de kalverstraot meej de kermis lamme meense, meej gin
     been enz, òk hadder die mònieka speulde.

trens
geen
O:     stuk omwikkelde pees van kruisboog waarmee men de pijk schiet 
     trenzetouw ; dun sterk garen
     un trens legge.
     trens : dun touw wat in dikke touwen voor de scheepvaart wordt
     meegeslaan om de open ruimtes te vullen zodat het touw ronder wordt.
     trence, trenche, trense, <mid.ned> naam van bepaald soort laken
     trinus <latijn> drievoudig > >>> touw slaan als men 3 kabels samen slaat
     heeft men geen 
     rond touw. Met trenstouw krijgt men het rond en handzaam.
     trence,trensse, trense. znw. <mid.ned.> naam van een bepaald soort
     laken.
     trens znw. <vlaams> : haarvlecht
     trenza <spaans> : haarvlecht
V:     Ik schoot m'n trens naor de klôote, en ik was èùtgeschoote.

trèsselmeule,    trèèselmeule
kafmolen
V:     de boerin moes d'n trèèselmeule draaje.

triepetêûr,   trippetêûr, triepertêûr
bakfiets
O:     trippetêûr: 3-wieler, bakfiets
     ~Jo Faes~
     triporteur, znw. <vlaams> driewieler, bakfiets
     triporteur, tri-porteur, znw. <frans> : bakfiets       tri: drie.   porteur: drager
V:     De "Zwam"meej galanterieje reej dêûr Gôol meej zunne triepertêûr

tròlie
uitdrukking/gezegde
O:     tròlie: tralies
     Ze is zò maoger, die kan wel dur de tròliekes frèète.
     trailge, tralie, traille, znw. <mid.ned.> : tralie
V:     De tròliekes van de kènaoriekooj staon te wèèd èùt mekaar. Ik dè`nk
     dettie zunne kop dur durheen kan steeke.

trouwbuukske   /  kènder
uitdrukking/gezegde
O:     un trouwbuukske vol, en drie op de kaft: een kinderrijk gezin
     trouwbuukske werd ook wel un boterbriefke genoemd.
V:     Bij ons thèùs han we unne strêûp  kender, un trouwbuukske vol en twee
     op de kaft! De pestoor noemde dè un zeegenrèèk gezin mar 
     ons moeder docht daor wèl aander oover.
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trouwe  -  bouwe
uitdrukking/gezegde
O:     trouwe, en bouwe zòde twee keer motte doen. Na de eerste keer weet je
     wat je fout gedaan hebt.
V:     Trouwe en verbouwe motte èègeluk tweej keer kunne doen. Ge doeget
     d'n irste keer mistal verkeerd!

trubbels  - tröbbels
zorgen
O:     trubbels, tröbbels: dagelijkse probleempjes. zorgen.
     turbel, trubel, znw. <mid.ned.>: belemmering, beroering
     turbelen, tuerbelen, trubelen, ww. <mid.ned.>: beschaamd maken,
     iemand hinderen.
     trubbelèèchtig: drukte.
V:     Rond eetenstèèd is't bij ons nog al trubbelèèchtig.
     De verkôop van 't hèùs gaaf nog al wè tröbbels.

trulle  -  trul
hangelde lip.
O:     trulle: onderlip laten hangen, open mond gedrag
     trulle <mid.ned> troffel of scheplepel
     trul: mond
V:     'T is un schôon kientje mar ik mèèn dettie trult!
     Kek daor dieje onnêûzele hals, hij kekt schèèl en trult.

truuguup
achteruit
O:     truuguup = terug huup|huup = vooruit|Theo van Gestel.
V:     "Truuguup" riep Theo de melkboer as ie z'n pèèrd in zunne aacherèùt
     zette!

tuffe, spierse
spugen
O:     tuffe
     tuf: speeksel >> spiers
     spiïnge, spihinge, ww. <mid.ned.> : het spuwen of braken
     spouwe, znw. <mid.ned.> : spuw, spog, braaksel.
V:     Hij tufte n's in zun haand, en reej hil dieje stèùk stêen binne.

tuije
aanlijnen
O:     tuije, zie tèùre
     tuderen, tuyderen, tuyeren, tueren, <mid.ned.>: grazend vee vastleggen
V:     List waar ik in marokko den daor hadde ze de kiep getuijd

tuk
uitdrukking/gezegde
O:     unne kaoje tuk = slechte eigenschappen, unne vremde aord: 
     aert,  znw. <mid.ned.> : afkomst; geslacht.
V:     In dè rampalje van hier neffe, zit unne kaoje tuk! Daor kunde beeter nie
     meej aon doen.

turken of kaajbuters
bewoners tilburg
O:     Tilburg werd in tweeën gedeeld door de spoorlijn. De bewoners van
     boven de lijn waren de Turken. De bewoners onder de lijn de 
     kaajbuters trouwd een turk meej unne kaajbuters dan waren de kinderen
     uit zo'n huwelijk: half om half!.   turkse schuit? 
V:     Meej Tilbörgse kermis stonden de Turken en de Kaajbuters tegenover
     mekaar!

tussebaaje
ondertussen
O:     tussebaaje: tussen beide.  samenstelling
     tusschen, tuschen, tussen, twisken twisschen, tuysschen, voorz., bijw.,
     en znw. <mid.ned.>: tussen.
     beide,, bede, bei telw. <mid.ned.>: beide
V:     As'k dè sewèèle tussebeije kan reegele is dè schôon meejgenoome.

tusse'sligt en donker    's ligtendonker
schemering
O:     's ligtendonkere: tussen licht en donker
     Tegen 'slichtendonkere komt menne mèèns thùìs om te eete.

tutlap
geen
O:     een doek [zakdoek] die een kind om zijn duim draaide om te duimen. 
     tut <mid.ned.>: afgeleid van tepel
     Buisman: merk stroopkoffie
V:     'T is afgewerkt. Ik hep oe'e tutlap opgerèùmt, zeej hullie moeder
     D'n dieje van van hullie had zunne tutlap in un stroopkoffiebuske zitte van
     buisman.

tuureluur   tuureluut
kuifleeuwerik
O:     tuureluur = vogel

twalsereej
tafelkleed
O:     twalsereej: tafelzeil 
     toile cirée <frans>:   toile: weefsel, linnen, zeil van schip.     cirée: van een
     waslaag voorzien. >>  toile sirée: wasdoek
V:     êene keer per jaor wèèrew de latjes van de keuketaofel gehaold en
     kwaam d'r unne noewe twalsereej op te ligge.

twidderaande,  twidderaanse
tweedehandse
O:     twidderaande, twidderaanse, twidderhaanse.
V:     Ik hè twidderaand sôort, kaoj en heel kaoj!

twidderhaand
twee soorten
O:     twidderhaand: twwe soorten, twee verschillende
V:     De gruuntenboer hà twidderhaand èèrpel op de kèèr.
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uitspraak vakbondsman
uitdrukking/gezegde
O:     Klaoske van Gils was een echte vakbondsman. uitspraak van hem
     Hiermee wil hij aangeven dat de solidariteit niet groot onder de werkende
     klasse.
V:     De grôotste vijand van d'n arbeider is d'n arbeider zelf.

unne knêûp er op legge
uitdrukking/gezegde
O:     na bv flink wat stoom afblazen  [ vloeken en tieren] werd er afgesloten
     met ; 
     "unne knêûp d'r op" met andere woorden ; afgewerkt"
V:     Naa hek 't nog eene keer gezeej, en naa nôot nimmer. "unne knêûp d'r
     op".
     In't ziekehèùs hek d'r unne knèùp in laote legge. We han d'r zat!

uupere
helpen bij werkzaamheden van iemand anders.
O:     uuperman: manisje van alles op de bouw. hulp van metselaar
     upercnecht <mid.ned.> opercnecht >> opperman
     upper < m id.ned.> 0pper
V:     As gij mèèrge in oewen bouw zèèt, koom ik un paor uur uupere.

uur in de wènd
uitdrukking/gezegde
O:     een uur in de wind altijd in relatie tot stank. 
     Met andere woorden een uur gaans kon je de stank nog waarnemen.
V:     As d'n stèèrfput oope wèèr gemaokt, rookte dè un uur in de wend!
     As ons Fien un scheet laot is dè un kont verinneweere, en dè stonk un
     uur in de wend.
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vaast gelèèke
van hetzelfde
O:     vaast gelèèke  >> insgelèèks.
     bij aanvang maaltijd: dè't oe goed maag bekoome. : een smakelijk eten
V:     En dè't oe goed maag bekoome!. vaast gelèèke.

vaastenaovendlieke
lied gezongen op vastenavond
O:                       lied opgetekend door Lambert de Wijs.
     rommele, rommele in de pot
     ik dèènk dè't vaastenaovend wordt
     vaastenaovend poentje
     ik hèp nog un klèèn schoentje
     dè doe'kt'aovend aon
     dan gao ik naor de Fraanse
     en laot de poppekes daanse
     hier unne stoel, daor unne stoel
     op iedere stoel un kusse
V:     vrouw houwtoe kinnebakkes toe
     of ik slao d'r meej unne spekkoek tusse
     tusse oe neus en tusse oe kin
     daor kan nog wel unne spekkoek in.

vaastetrommeltje
vastentrommeltje
O:     met de 40-daagse vaste werd er niet gesnoept door de kinderen. Men
     had een vastentrommeltje waarin men het gekregen snoep 
     bewaarde voor na de vasten of   de zondag. 
     In m'n vaastetrommeltje plekte alles on mekaar.
V:     Alles plekte aon mekaar in m'n vaastetrommeltje. Sondags zocht ik wè
     èùt, èùt dieje plektroep.

vadder
vader
O:     onze vadder en ons moeder
     vadder <mid.ned.>znw; doopvader - geestelijke vader - 
     ook doopmoeder  
     vadder :  d'n ouwe; onze ouwe heer - 
V:     Onze vadder werkt vandaog nie, hij is d'n hof aon't omspitte!

vaddermoordenèèr
boortje
O:     een losse boord, voor overhemd, die meestal in de hals snee. [strak
     zitten]
V:     Köster van Iersel van de nuuw perògie had 'sondags unne
     vaddermoordenèèr aon. Dan moesie zunne jas aonhouwe! Aánders
     stond ie 
     in z'n hèm!

vallesgerêed
vallen
O:     vallesgerêed >> valles gerêed
V:     Die èèspeegels hange vallesgerêed aon de geut.

van minnebroeders naor krèùsheere
uitdrukking/gezegde
O:     van een vrije jonge naar een getrouwde man met verantwoordelijkheden
V:     Zit de vogel in de kooi dan fluit de vogelaar minder mooi!

vanirstafaon       vanirstavin
vanaf het begin.
O:     vanirstafaon : van eerst af aan
V:     Vanirstafaon hàk al moejte mee leeze op school.

vaon  hèmslip
nachthemd
O:     vaon: hemdslip nachthemd, hemd ondergoed. 
     vaon: vaan > gildevaan > moedervaon > broekvaon > 
V:     Toen ie oud wèèr liepie d'n hillen dag in z'n vaon.
     Dieje zot lôopt thèùs in z'n blôote vaon.

vaort
heimwee
O:     vaort: naar iets verlangen wat niet meer is.
     oe gat lilluk vaore; het zal je slecht bevallen
V:     Hedde gin vaort gehad naor oewe auwe stoel?
     'T zal oe gat lilluk vaore!  >  'T zal oe kuntje lilluk vaore! 

vàtaon   vàt aon
karaktertypering 
O:     vàtaon: iemand meestal kind die alles in de hand neemt
     pàkaon: iemand die snel handtastelijk wordt
V:     As de klèènkender koome zet ik alles op de kaast. Ons Keesje is unnen
     vàtaon, en ons Lies hêeter niks over te zegge.

vatje zuur bier    vaotje
uitdrukking/gezegde
O:     un vaotje zuur bier: een meisje die er over was geschoten, of "te fèèn
     keek" 
V:     Dè meske van ons Mien is un trekploster,'t is un vaotje zuur bier!

vèèf cent,    zeuve cent
uitdrukking/gezegde
O:     daor geef ik gin vèèf cente vur!
     daor geef ik gin zeuve cente vur! : daar heb ik geen enkel vertrouwen in
     de goede afloop.
V:     Ons Ida leej al zis weeke op bed. Ze weete nie wèse mekeert., mar ik
     geef d'r gin vèèf cente vur.
     Dieje vrijjer van men zwaogerin geef ik gin zèève cente vur.

vèèf cent,   zèève cent
uitdrukking/gezegde
O:     daor geef ik gin vèèf cente vur!
     daor geef ik gin zeuve cente vur: daar heb ik geen vertreouwen in. geen
     vertrouwen in de goede afloop
V:     Ons Ida laag al vèèf weeke op d'r krib, ze wiese nie wè't mekeerde. Mar
     ik geef d'r gin vèèf cente vur.
     Vur dieje vrijjer  van hêûr geef ik gin zeuve cente.

vèèf dèùm vèùl vet
uitdrukking/gezegde
O:     vèèf dèùm vèùl vet meegegeeve: duidelijk gemaakt waar het op staat.
V:     Ik hep onze Kees us vadderlijk toegesprooke. Ik hep um vur vèèf dèùm
     vèùl vet meegegeeve!

veejstraot
veestraat
O:     veejstraot: weg via de Gôolse Dam van Abcoven naar de heertgang
     Oerle in Tilburg.
     verklaring naam volgens overlevering: In de tachtigjarige oorlog is via
     deze weg het in beslag genomen vee in Goirle afgevoerd.
V:     De Veejstraot is niemer te vèène in Gôol. Ad Verhagen heej op z'n hèùs
     un plaotje geschilderd om dèùdelek te maoke dètie 't er nie 
     meej eens is dèsse de Veejstraot hebben opgerèùmt.

vèèl
veil
O:     ons Toos heej aorige streeke vèèl
     veile. <mid.ned.> te koop - gemeen, verdorven
V:     't is unne glèùpert, en hij heej aorige streeke vèèl!.

vèèrkesbak   vèèrekesbak
varkenstrog
O:     varkensbac, <mid.ned.> varkensbak 
V:     Gôojt dè ouw brôod mar in d'n Vèèrkesbak, des goed vurt't sop.

vèèrkesleer
korte ladder
O:     zie ook; leer [ladder]
     Als een geslacht varken werd uitgebeend werd het aan een ladder
     gehangen. 
     Voor het versterven bleef het varken een tijd aan de vèèrkesleer hangen
V:     Meej de vèèrkesleer kunde net tot aont schoor koome!

vel oover bêen
uitdrukking/gezegde
O:     vel oover bêen: mager
V:     Ze is vel oover bêen, ge kunt ze dûr un lampeglaas trèkke.

veldschuur
veldschuur
O:     veldschuur: droogschuur voor het opslaan van gewassen en hooi.
V:     meej dieje liste störm waare de panne van de veldschuur gewaaid. Ut
     hooi was drèèf nat.

veraggelen
kapot maken
O:     achelen, ww. <mid.ned.> hagelen. hagel maakt  veel schade aan de
     gewassen op het land
     zie ook verbellemonte
     achelen <jiddisch> naggelen = eten  
     achiela <hebreeuws > achiela= spijs
V:     Blèèft mar van munne wekker aaf, as'gum veraggelt hek niks mir, en
     zèèk er smèrges nie op tèèd èùt.

verbellemonte
verongelukken kapot maken
O:     verbaelmonden, verbalemonden, zw.ww <mid. ned>; als voogd het goed
     van een onmondig kind slecht beheert;  verkwisten. het goed 
     van zijn vrouw verkwisten
     verbellemonte: >> verinneweere
V:     Ik hed un tas van't goej servies verbellemont 
     jouw fiets is lilluk verinneweerd.

verbouwereerd   verbrouwereerd
onthutst, ontsteld
O:     verbouwereerd:  van zijn stuk
V:     Toen ie hêûrde dè z'n bruur dur de pliesie was opgevat was ie hîmel
     verbouwereerd.

verdômhoek
verdomhoek
O:     in d'n verdômhoek zitte: waar de klappen vallen
     verdoemen, verdomen, verdommen, verduemen, verdumen, verduymen
     <mid.ned.>: veroordelen, in en buiten rechte. 2)vervloeken. 3) 
     schande over iemand spreken. 4) ongelukkig maken.
V:     As't oover moppe gao van gisseleke, zitten de pestoors teegeswôrig in de
     verdômhoek.

vergabbelêûre
kapot maken, defect maken
O:     vergabbelêûre: zie gabbelêûre.
V:     ik heb m'n basseroen vergabbelêûrd meej 't soppe in't spekvet!

vergallepeere
uitdrukking/gezegde
O:     gallepeere: galoperen: 
     zegt men bij iemand die de hele dag weinig doet.
V:     Moeder! "zak vemidag d'n auto 's waase". Nou nou, vergallepeert oe
     èège mar nie!
     Hij heej zun egge vergallaepeerd dur dè vur men te doen.
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vergeetachtig
uitdrukking/gezegde
O:     ze vergit alles , ze heej un memorie as un gernaal. Riet van Dijk Groenen
V:     Ze vergit de hille santekraom. Ze heej un geheuge as unne vêgiet

vergoejlukke
goed praten
O:     Goed praten, bagateliseren
V:     Dieje snotaop van jullie die dugt nie, hij heej aorige streeke vèèl, en gij
     vergoejlijkt alles.Dè zal oe nog lilluk opbreeke.

verhapzakke
eten
O:     verhapzakke: in de vreemde vragen om eten
V:     Is hier wè te verhapzakke, ik verèk van d'n honger.

verhèùze
uitdrukking/gezegde
O:     verhèùze kost bedstrooj = verhuizen kost geld.
V:     Heddet al gehêûrt Piet; We gaon verhèùze!  Zò zò, ge wit toch; verhèùze
     kost bedstrooj.

verhouwe
ander houden.
O:     verhouwe: verhouden anders houden
V:     Ik zal munne vkrèùsboog motte verhouwe om witte rôoze te schieten

verinneweere
kapotmaken
O:     dieje störm heej mun bôonstaoke verinneweert
     ruiner. ww. <frans> verwoesten.
V:     "Niks verinneweere 't aovent as ge meej ons Toos op stap gaot".

verkasse
verhuizen, overplaatsen
O:     verkassen: 
V:     Mèrge gao'k verkasse, dan zet ik munne beroow in't aander kentoor.

verkèt
vork
O:     verkèt. >  verket
     fourchette znw. <frans> : vork
V:     Bij hullie vruuger gebrèùkte ze enkel unne lepel. Van unne verkèt hadde
     ze dèènk nog nôot gehêûrd

verlet
behoefte, 
O:     verlet: behoefte aan iets
     verlet: tijd verdaan.
     verletten ww.<mid.ned.> : belemmeren, verhinderen / zich ophouden,
     talmen, / belemmering of vertraging ondervinden
V:     Naor un schèrp schèlmes hè'k verlet.
     Ik hà giestere veul verlet. 'K had d'n hillen dag aonlôop.

verloore maondag
verloren maandag
O:     verloore maondag >> verzworen maandag.
     verzworen  maandag de dag dat de gezworenen voor de jaarvergadering
     bijen kwamen.
     verloren maandag de dag dat alle jaarrekeningen werden voldaan. 
     versworen maendach, <mid.ned.> : de maandag na de zondag na
     driekoningen als het feest van de H.Familiw wordt gevierd, de 
     maandag na beloken pasen, de maandag na beloken 
     pinksteren.
     versworen, <mid.ned.> : valse eed, meineed, trouweloos, vervloekt
     Verloren maandag is de maandag na het kerkelijk feest van de H.
     Familie. Het feest van de H.Familie wordt gevierd op de zondag in het 
     octaaf van de openbaring.(Driekoningen) Op deze maandag werd het
     evangelie gelezen van de verloren zoon.
     octaaf: de viering van een liturgisch feest gedurende acht dagen.
V:     Op verloore maondag kwaame de boere bij onze opaa de jaorrekening
     betaole. Ze kreege dan un bôoreltje aon de keuketaofel. Hij had 
     dan 2 bôoreltjes waorvan êen meej unne hille dikke bôojem, waor mar un
     kwart in kon. Die vatte'ie zelf om nie stront zat te zèèn op ut 
     end van d'n dag. Kwaam d'r unne boer dietie nie moes, dan kreeg die òk
     zò'n half bòoreltje. die bòoreltjes hep ik nauw.

verlut
over gegaan,   vervaagd
V:     Vruuger kwaam ze veul bij ons, mar tegeswòrig is't verlut.!

verrastereren
verzekeren
O:     verasteraosie = de verzekering verrasteren = verzekeren 
     assurance <frans> verzekeren
V:     "K hè melêûre gemaokt. Ik hèp un gat gebraand in munne rôokfootuij,
     merge komt dieje meens van de verrasteraosie kèèke  vur de 
     schaoj.

verschaaje
sterven
O:     verschaaje, verschaaje: verscheiden
     verscheiden, verscheden, deelw. <mid.ned.> : van elkaar verwijderd;
     overleden, dood.
     verscheit, verscheet, verscheiden <mid.ned.> scheiding, afscheid,
     overlijden, dood, ondergang.
V:     Vur't verschaaje heetie nog unne borrel jonge klaore op!
     Meej ut verschaaje van onze Toon moes ik waoke!

verschaajende  -  verschaaje
verschillende
O:     vliegende brigade: politieonderdeel die toezicht houdt op; vogelbezit,
     smokkel, enz.
V:     Hij heej verschaajende veugeltjes die ge nie meugt hebbe. As de
     vliegende brigade komt hang ie d'r aon.

verschôontje
verschoon van kleding
O:     een kledingstuk wat welliswaar oud is maar niet versleten
     verschonen, verschoonen, verschoenen, ww. <mid.ned.> ; sieren,
     opsieren; mooier maken; schoon of schoner worden.
V:     Die ouw flennèle onderbroeken van onze vadder die wil ik wel. Dè zen
     nog goeje verschôontjes vur ons jonges!

verspeule   verspult
verspelen
O:     verspeule: verspelen
     verspeule: toegeven.
V:     De liste daoge hek veul aon'um verspuld. Hij zie zo gèèl as sefraon.

verstaon.
uitdrukking/gezegde
O:     de verstao ik nie: dat snap ik niet.
     verstaon mekaar: kunnen het samen goed vinden.
V:     Gij hèt dè naa wel èùtgeleej, mar dè verstao ik nie.
     die tweej verstaon mekaar.

verstiert
verprutst
O:     verstiert, verstieren
     stier <mid.ned.>: geruïneerd
V:     Omdè gij't verstiert hèt kunne we daor mèrge nie terèègt.

verswoore maondag [verswooren mondag]
vergaderdag
O:     verswoore maondag: De maandag werd vroeger voor veel zaken
     gebruikt het was de werkdag na de zondag. Deze was dus makkelijk 
     vrij te houden voor jaarlijks terugkomende gelegenheden.
     Versworen maandag is de gag waarop de gesworen vergaderde. De
     Gesworenenn: plaatselijke overheden.
     Er waren drie versworen  maandagen: 1) 1e maandag na Driekoningen.
     2) 1e maandag na beloken Pasen. 3) 1e maandag na 
     beloken Pinksteren.
     versworen: <mid.ned.>: valse eed, meineed, trouweloos, vervloekt.
     Verswoore Maondag : door volksetymologie ontstaan uit gesworen
     maandag.
     beloken: <mid.ned.>: deelwoord van beluken; sluiten. 
V:     beloken (bloke) paschen
     beloken sinxten   : in het octaaf de zondag na P. Op deze zondag werd
     de kerkelijke viering afgesloten

vertreeje
stukje lopen
O:     vertreeje: vertreden
     vertreden, vertrerden, vertorden st. ww. <mid.ned.>: vertreden,
     vertrappen, zich verplaatsen, gaan wandelen.
V:     Nao zônne lange zit mot ik me èfkes vertreeje.

vervat
reserve
O:     vervat: een ander exemplaat om te pakken. 
     vatte: nemen, pakken.
     vervaten, vervatten zw.ww. <mid.ned.>: omvatten, weder opvatten. <
     weder pakken.
V:     Ik vat d'r nie gèère nèffe, bij mèn leej aaltijj un vervàtje in de kaast.

verveelende mèènse
Uitdrukking/gezegde
O:     verveelende mèènse en strontvliege motte van'oe afslaon. Lastige
     mensen links laten liggen. Hier wordt links gebruikt als verkeerd. 
     een zelfde veregeleiking met goed en kwaad is 'kristelek en
     gerifermeerd'.
V:     Ik wor dôodziek van al die verveelende klaante. Jè Toonverveelende
     meense en strontvliege motte van'oe af slaon.

vervoegingen
.
O:     ik willet - ik wò  - hij wogget 
     heetie'ut ; heeft hij het
     wit'tie'ut; weet hij het
     dit'ie'ut; deed hij het 
     ik digget - wij dinnet
     maagie'ut
V:     wit'ie'ut dettie'ut deej: weet hij het, dat hij het deed.

verzeej,  verzeejt
vergeven
O:     verzeej: besproken, bezet, vergeven.
     de Spie: hotel bij H.Hartbeeld.
V:     Dieje waasketel he'k al verzeejt aon de zwaoger van d'n buurman.
     Die kaomer is al verzeej. Zeej Toon Luijte van de Spie

vet  -  soep
Uitdrukking/gezegde
O:     't vet van de soep eete: altijd honger hebben. een grote eter.
V:     meej un half mud èèrpels en tweej roggebrooj voejerde 'm nie aaf. Hij it 't
     vet van de soep.
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vethol
bijnaam
O:     bijnaam van een politieagent in de jaren '60 
     fabrieksarbeider: bijnaam om minderwaardigheid te benadrukken
V:     As ge bij ons tegenover over ut gras liept, kwaam de vethol  aagter oe
     aon.

vêûgeltjesfrutter
persoon met kennis van vogels die ook vogels houdt
O:     vèùgeltjesfrutter: Persoon die aktief is met vogeltjes, vooral wildzang.
     vogeltjes vangen en houden in volière.
     frutten: bijvorm van frutselen of futselen: peuteren, wiemelen. < futselen.
     zw.ww. <mid.ned.>: beuzelen, knoeien.
V:     Ons ôome Jaonneke was unne echte vèùgeltjesfrutter. Hij heej vêûl tèèd
     in de bosse versleete.

veul
uitdrukking/gezegde
O:     gezegde om aan te geven dat het ergens overdreven smerig is.
     bron: Hans v. Hassel.
V:     Ut is daor zò vèùl, de waandlèus hielde d'n geevel recht

vèùle waas bèùte hange
Uitdrukking/gezegde
O:     vèùle waas bèùte hange: Als dinge die men liever voor zichzelf houdt op
     straat komen te liggen
V:     Ik ge van hullie de vèùle waas bèùte zôt hange, piepte ze wel un tôontje
     laoger.

vèùlnisbak
vuilnisemmer
O:     een zinken emmer met klep. eigendom van de gemeente. Meestal stond
     in de emmer de gemeente vermeld.
     De emmer haalde ze 1 of 2x per week op met een vuilniskar getrokke
     door en paard. Dit ophalen werd ook wel uitbesteed. Boeren wilde 
     dit werk graag doen als aanvulling op hun schrale kost.
V:     Zeg Toon, zette gij de vèùlnisbak aon de straot. want ik hêûr Teer Môone
     aonkoome.

vèùlnisbakke'ras
verbasterde hond
O:     vèùlnisbakke'ras >> kaajbaande'ras
V:     Toen  dieje joekl van ons wèèr opgeschreeve zaat'ie meej zunne kop in
     unnen vèùlnisbak. Wè vur soort 't is kan ik oe nie vertelle.

vèùlnisluij
vuilnisophalers
O:     Het ophalen van het huishoudelijk afval werd dikwijls uitbesteed aan een
     boer die wat wilde bijverdienen. Met 'pèèrd en kèèr' haalde zij 
     het afval wat klaar stond in zinken emmers op.
     vèùlnisbak
V:     Zèt d'n vèùlnisbal 's bèùte, summedêene komt Teer Moone. Ik zal un
     segaar klaorlegge want hij mot dè ouw metras ôk nog meejneeme.

veulpraots
iemand die graag aan het woord is
O:     Ze is òk wel 'es stil om te aosseme. 
     ze lèkt soms wel op un opgewaajd zèèl: aan een stuk aan het woord veel
     praten en niets zeggen
V:     Die raotelt mar dêûr. Daor komde nie tusse. Ze is allêen mar stil om te
     aosseme.

vêûlpraots
spraakzaam iemand
O:     vêûlpraots: spraakzaam iemand op het brutale af.
V:     Toen we meej de Guld meej de bus weg waare han we vêûlpraots as
     sjefêûr. 'T was un goej meens mar ze zaat ooveral meej durre 
     kwebbel tusse en bemoejde d'r èège overaal meej.

vinkehèùske
kledingstuk rok
O:     een brede lange rok. Vroeger werd er door de dames niet altijd een
     onderbroek gedragen. 
     Meej un vinkehèùske aon hoefde de dames enkel licht door de knieën om
     hun gerief te doen.
V:     As de vrouwe ter bèèvert ginge deeje ze un vinkehèùske aon. Des was
     gemak vur asse èùt de broek moese!

vinkeslag
vinkenieren
O:     vinkeslag: sport met vinken.
     een vink zingt in slagen. In wedstrijdverband worden er gestreden met de
     vink die de meeste slagen maakt.
     De vinkeniers zitten op een lange rij met voor zich een vink in een kooi.
     Niemand telt zijn eigen vink. Men heeft een telstok. Een stok 
     waarop de vier zijden tien vakken zijn gemarkeerd. totaal kan men
     hiermee 4x100=400 slagen tellen. Met een Belgische telstok kan 
     men 600 slagen tellen.
     Het gaat erom welke vink de meeste slagen maakt in één uur.
     In Nederland is het verboden. Het wordt in Goirle ilegaal gedaan.
V:     Bij Jaonte op Aol is't alle zondaoge vinkelslag vêûr de deur. Alles zit langs
     de straot.

visje
uitdrukking/gezegde
O:     visje > vestje 
V:     'K hep mun visje van mun zjaket vol gezêevert meej't prèùme, zei Helmus
     Bruers.
     A'kum strakt teege kom, zak z'n visje vol spierse.

vismèrt
straten en wegen van goirle
O:     De Vismèrt lag aan 't Maoske op de weg naar het Wilteind. Tegenwoordig
     staat garage Roks aan de Vismèrt. Vanuit de vismèrt gging je 
     via de maasstraat nnar 't Bos.
V:     Onze grutvadder ha un pèdje van z'n cefee 'de Ploeg' naor de vismert
     geleej.Aon de pèdje stond un schuur die naauw op St. Jaokop 
     stao

vlag
uitdrukking/gezegde
O:     meej vliegend vaon en slaonde trom.= alles inzetten voor een goede
     uitkomst en de consequenties dragen als het mis loopt  
V:     Meej vliegend vaon en slaonde trom is'ie afgegaon bij't opkoome meej ut
     teneel.

vlagge
afsteken     maaien
O:     de haaj vlagge: bovenlaag van de hei afsteken voor strooisel in de
     koestal
     het strooisel vermengde zich met de koestrond. Dit mengsel werd over de
     akker verspreid als mest.
     in een potstal verzamelde men de stont en strooisel. De koeien scheten
     zich naar de zolder.
     vlaggen, ww <mid.ned.> : plaggen steken. >>> vlagge: afgehakte zoden,
     plaggen.
V:     T'is net of d'n duuvel d'r meej speult, as ik gao vlagge, valt'ut meej bakke
     èùt d'n heemel.
     As onze vaddder de haaj ging vlagge moes ik de plagge èùt de haaj rijje
     en op de èrtkèèr laoje.

vlagzèssie
vlagzeis
O:     Een zeis om gras te vlaggen
V:     De vlagzèssie is bot, ge kunt d'r op meej oe blôote kont naor d'n Bosch.

vlest   vlist
leem
O:     hier zit op un vier meter un vlestlaog 
     leembak: bak waar blazoen op wordt gezet voor het schieten met
     kruisboog.
     Drik Vermeer was de echte laatste knecht bij de Guld. In eerste instantie
     was hij ook geen lid. Hij werd overal voor betaald.
     leem, leme, leim, liem, znw.<mid.ned.> leem, klei 
     vlest: etymologie niet bekend.
V:     Ik gao merge bij sint Juris de bakke vulle meej vlest, zeej Drik d'n knèègt.

vliegende tèring
bemettelijke ziekte
O:     tèring, tèèring: tuberculose. >> phthisis galopans <latijn>
     vliegende tèring; snel verlopend proces van tering. In brabant onder
     invloed van de Fransen de gallepeerende tèring genoemd.
     teringe <mid.ned.>: het verbruik, spijsvertering, het voorzien in zijn
     levensonderhoud

vliegere.
vliegeren
O:     vliegertouw, start, toom, unne vlieger plekke
     stàrt = staart  = touw met roosen erin [rossen zijn plukken gras]
     tôom= 3-punt van touw waar vlieger aan vast zit
     unne vlieger plekke = een vlieger maken
     un briefke stuure= een stukje papier via het touw naar boven laten glijden
     door de wind.
     vliegers: un tunneke, unne voogel, unne zoemer, unne gewoone vlieger
V:     Jan Hoogendoorn zit in restaurant. Ober laat een kop hete soep uit
     handen glijden "in jan z'n vurbroek". Ober in paniek, Jan zegt: "Ôo, 
     dè gift niks m'n menneke, ik zal vur jouw wel'us unne vlieger plekke". Het
     resutaat: een totaal verbouwereerde ober!
     Ik kan'um nie houwe. Summedêene naajt'ie er èùt.

vliegerweer
weer om te vliegeren
O:     vliegerweer: het weer in augustus. Zonnig weer met een beetje wind.
V:     Ge kunt d'r gerust op èùt trekke. 'T is goej vliegerweer. Ge kunt oewe
     reegenjas thèùs laote.

vliegmaast
vliegdennen
O:     vliegmaast
     gemèèntemaast; aangeplante bossen met dennenbomen van de
     gemeente tijdens de werkverschaffing in de jaren 30.
V:     Hil de haaj stao vol meej vliegmaast en berk. Van de haaj blèèft gin
     flikker over.

vloeken
uitdrukking/gezegde
O:     hij vloekt in de eerste devisie! voor iemand met een rijke vocabulair aan
     vloek-woorden 
     hij vloekt alle duuvels èùt de hel.
     Kees Bid vur ons; broedermeester Cees Houtepen
V:     Ge zògget nie verwochte, Mar Kees Bidvurons vloekt gewoonluk alle
     duuvels èùt de Hel, as'tum nie goed gao.

vlucht naor Eejgipte
beeldengroep voorstellende Maria, jozef en Jezus.
O:     Beeldengroep van Maria op een ezel, Jozef en Jesus onderweg naar
     Egypte. Door de vlucht uit Betelhem onlopen zij de kindermoord 
     van Herodes.
     De groep stond dikwijls onder een stolp.
V:     Op 't schouwbènkske stond unne penduul en de vlucht naor Eegipte.
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voet  /  aerd
uitdrukking/gezegde
O:     veul voet in aerd: er gaat veel over uit
V:     Zèède naa nog nie klaor? Dè heej òk veul voet in aerd!

volk  /  rauw
uitdrukking/gezegde
O:     goij volk, mar rauw! heel aardige mensen maar ze leven heel anders.
V:     De meense èùt ut Wildend waare goej meense, mar rauw!

völleke, völlike, vèùleke
vies doen
O:     völleke > vèùlike:  vuilakken.
V:     Ligt toch nie zò te völlike meej oe eete, verrekte völikker.

voogeltjesfrutter
vogelliefhebber
O:     lijmpinnen
     slagnet
     kleppekooj
     lokvink
     vinkeslag
V:     Ut voogeltjesfrutte zaat daor in de femielie, dè ging van vadder op zoon.

voogelverschrikker
vogelverschrikker
O:     voogelverschrikker: een pop in de vorm van een mens die op het
     bouwland werd gezet om vogel te verdrijven.
     Ook werden er dode kraaien opgehangen om hun soortgenoten te
     verdrijven
V:     Wè zie'de gij d'r slèècht èùt, gelèkt wel unnen voogelverschrikker

vôort doen
opschieten
O:     doe us vôort; schiet eens op.
V:     Ut wordt tèèd degge un bietje vôort doet, zò komde gegarendeerd te laot.

vôos
voos
O:     un vôos gevuul. > een doof gevoel    Ad verhagen gebruikte het woord.
     voos, bn. <vlaams> zich voos voelen; zich slap voelen 
V:     Naa hek zat gefietst, 'k hep un vôos gevuul in m'n kont! 

vrèmde sinjoor / sinjêûr
rare snuiter
O:     sinjoor; leenwoord uit de tachtigjarige oorlog.
     sinjoor: geuzenaam voor Antwerpenaar [uit tachtigjarige oorlog]
     sennor <spaans> : heer
     vremd in de betekenis van; raar
V:     Dès unne vremde sinjêûr, daor krèèk gin hôogte van. Doet d'r mar nie
     meej aon.

vrêûke
werken
O:     vrêûke: hard doorwerken volharden in werken
     vromen, ww. <mid.ned> van nut zijn,  ten deel vallen, helpen, van dienst
     zijn, een akker omploegen en inzaaien.
V:     Onze Fraans is in d'n hof aont vrêûke. 
     Onze Fraans is unne vrêûkert.

vrijersvoete
op verkering uit zijn
O:     vrijersvoete: op verkering uit zijn of net verkering hebben.
V:     Ons Merieke is vur durre tèèd wèès. Meej alles is ze vurlek. Na is ze al
     tweej weeke op vrijersvoete. Wè môt daor toch van terèègt 
     koome.

vrijjersvoete
op een relatie uit zijn
O:     vrijjersvoete: bewust op een relatie uit zijn. bewust er op uit gaan. Niet
     aan het toeval overlaten
V:     Onzen Ad is meej ginne riek te voejere, Hij is op vrijjersvoete en dè wil
     nie lôope!

vringpestoor
eigenwijs iemand die altijd moet tegenspreken
O:     vringe. ww. : tegendraads spreken.
     pastoors stonden niet bekent om hun "meejgaonde aord".
     pestoor van Gils > Piet van Gils.
V:     Ik dèènk desse "pêstoor van Gils" pestoor noemde omdèt zonne vringôor
     was. Noende ze'm gin pestoor dan noemde ze'm d'n 
     Leugenaer

vrouw  /   lening
uitdrukking/gezegde
O:     ge kunt beeter un lêening afslèùte bij de baank,  as un vrôuw trôuwe om
     d'r geld.
V:     Ge kunt beeter en lêening afslèùte bij de baank, as un vrouw zoeke meej
     mos aon d'r kèùte. Daor komt aaltij gedonder van.

vrouwehaand - pèèrdetaand
uitdrukking/gezegde
O:     un vrouwehaand en unne pèèrdetaand meuge nie stil staon!
V:     Ons Drika koetert d'n hille dag dêûr. Jè Tinus, un vrouwehaand en unne
     pèèrdetaand meuge nie stil staon.

vrouwen
uitdrukking/gezegde
O:     die heej unne flinke bos hout vur de dêûr! 
     die heej d'erpel diep omgeploegd. 
     d'r is mar êen kaoj wèèf, mar iedereen ment dettie ze heej! 
     daor kunde huzaren op fokke zonne kedeejer
     d'r is mar êen lieve vrouw, en die stao in de Sint Jan in Den Bosch. Voor
     de tilburgers in de Hasseltse kapel.

vruugmis
vroegmis
O:     Voor mensen die de hele zondag wilde gebruiken voor leuke dingen
     gingen uit puur plichtsbesef naar de vroegmis om 6.00uur. 
V:     Onzen buurman ging aaltij op d'n brommer visse in de Maos. Hij ging
     naar de vruugmis en start om un kètier na zeuvene zunnen 
     brommer. Dan had 'ie hil de buurt wakker!

vurbroek
voorzijde broek  - gulp
O:     un broek meej unne lêege zolder: een broek waarvan het kruis op de
     knieën hangt.
     broeke, broeken, brouc. znw <mid.ned.> : broek
V:     As ge zò kwaanselt zit summedeene hul oe vurbroek vol.

vurdringe
uitdrukking/gezegde
O:     't vèùl kom aagter 't vèèreke! = voordringen
V:     iemand dringt voor. Er wordt gezegd:  Óó-jao, 't vèùl komt aagter 't
     vèèreke!

vurgang
opvoeding.
O:     vurgang: opvoeding, achtergrond.
     ~Tonia van den Bruggen~
V:     Ge kunt wel mèrke dè de kèènder van ons Fillemien èùt ut Wildend ginne
     vurgang hebbe.

vurhaaj
toponiem
O:     vurhaaj: heidegebied tussen Wittendijk en spoorbaan
     rèècherhaaj: groot nog bestaand heidegebied aansluitend aan Riels Lêeg
     ooverhaaj: heidegebied tussen Nw.Kerksedijk en Breehees
     biksehaaj: heidegebied lands de Beeksedijk.
     poppelsehaaj: heidegebied op de grens bij Poppel
V:     In de vurhaaj was't zeik nat. Op de wènterdag kônde d'r nie koome. As
     klèèn kèènd moes ik meej de buurvrôuw daor naor de kikkers 
     gaon lèùstere. 

vurhèùs - aachterhèùs
voorhuis,    achterhuis
O:     In't aachterhèùs kunde de kouw nie leije!.
     vorehuus, voorhuus, vorehues, voorhuys, znw. <mid.ned.> : voorhuis
     achterhusinge, afterhusinge, acherhuus, znw. <mid.ned.> : achterhuis
V:     Dur de aagterdêûr betreejde ut achterhèùs, en dur de vurste dêûr komde
     in ut vurhèùs!

vurkèènd
een kind van voor het huwelijk
O:     vurkèènd: een kind van voor het huwelijk. meestal was de man waarmee
     getrouwd werd de vader.
V:     Onze jan was un vurkèènd. Ge zult ut nie gelêûve mar toen ze bij ons
     vierentwintig jaor waare getrouwd hebbe ze zilvere brèùloft 
     gevierd. Ze mènde dèsse daor praot meej konne vurkoome, mar dè pakte
     aanders èùt.
     Bij ons fien was ut pötje overgekôokt. Ze moes trouwe. Dè was dus un
     "moetje".

vurlek
voor zijn op de rest
O:     vurlek: zegt men van kinderen als de in handelen en prater verder zijn als
     de leeftijd doet verwachten
V:     Teegeswôrig zèn al die snotjong vurlek. Mèène ze teminste. Dè hiet naa
     vôrt hôogbegaafd!

vurlichting
uitdrukking/gezegde
O:     "blèèf aachter un koej vandaon en vur un meske. >>   ouwverwetse
     vurlichting!
     houwt oewe gulp en oe portemenee dicht!
V:     Zèg menneke ik zal oe unne goeje raod geeve; "blèèft achter de koej
     vandaon en vur un mèske.

vurschoot
schort
O:     munne witte vurschoot is erg groezelig, hij mòt in de waas!
     voreschorten, ww. <mid.ned.> : de kleren van voren opbinden
V:     De smid heej unne lèère voorschoot vur as de gloejende aase
     wegschiete.

vurtaorde     vôortaord.
aard hebben naar
O:     vurtaord /. vôortaord
V:     Bij ons zen ze àmaol hêel oud geworre. Ik hoop dè dè vurtaord.

vuuge
passen, proberen
O:     vuuge: proberen of iets goed staat, of bijelkaar past.
V:     Waor is hier de kleedkaomer zôdè ik kan vuuge of mèn dè stao
     Wège nauw hèd klaorgemaokt slao nèrges op. De vuugt toch nie.
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waajboomehout
zacht hout
O:     waajboomehout. hout van den of ander naaldhout
V:     Die dêûr van waajboomehout zal gauw verrot zèèn. en krom staon as
     unnen hoepel.  Ag d'r cerboolium op smèèrt houwet wè teege, 
     mar ut is niks.

waaje
weiden
O:     de koej waaje: de koeien grazen
     weede, wede, wey wee wayde weide,  znw. <mid.ned.> : voeder, voer,
     voedsel voor mensen, / maal / grasveld.
V:     De koej waaje in d,n Bèmd, en de gèèt stao neffe de weg getèùrd.

waajklòkske
schrikdraad apparaat
O:     waajklòkske: schrikdraadapparaat.
     Omdat bij iedere stroomstoot een tik werd gehoord die op een klok leek
     noemde de boeren dat een klok
V:     'T pèèrd is d'rèùt genaajt, ut is dèùr d'n draog gegaon. 'T waajklòkske
     was kepot.

waasmesien, waasmesjien
wasmachine
O:     waasmesjien: houten kuip en elektrische motor.
     Grote houten kuip (diameter ± 80/90cm. op de rand stond een vringer om
     de was droog te maken. Onder aan de kuip zat een kraan om 
     het water af te tappen. Veelal werd het waswater hergebruikt voor kleine
     wasjes en schobbeurten. 
     Op de kachel of driepoot (gas) werd warm water gemaakt. Spoelen van
     de was gebeurde door het water te verwisselen in de kuip.
     Deze machines moesten worden aaangeslingerd omdat de motor niet
     zelfaanlopend was. Een open riem verbond de motor met de 
     wasklopper in de kuip.
     atributen bij de was: unne vringer.  unne wasstok. unne waasknèèper.
     zêep. eemers unne waastèèl. 
     de opvolger van deze machines werden bico genoend naar het merk
     BICO. Dit warern compacte wasmachines die men in de keuken 
     kon plaatsen. Veelal zat daar nog geen verwarming in. Om het water uit
     de machine te halen moest men de slang in het putje leggen.
V:     Bijj ons thèùs stond 'twaasmesjien in't schop meej de waaskeetel om de
     waas te kooke. Dieje waaskeetel werkte op gas. Ik weet niemer 
     desse bij ons un roefel hàn.

waaspinnekes
wasknijper
O:     waaspinnekes > pinnekes.
     De eerst klemmen om was op te hangen waren gemaakt van  een dunne
     tak van bv esdoorn. /de tak werd in stukken van ± 10cm 
     gezagen. Vervolgens werd in de lengterichting van het stukje hout een
     V-vormige inkeping gemaakt. Met de inkeping zette men de 
     was vast aan de draad. De wasknijper met metalen veer was een grote
     vooruitgang.
     Vroeger had iedereen een tuin met hofpad. Langs d'n hofpad werden
     palen geplaatst en met verzinkte staaldraad werden dikwijls 2 
     lijnen gespannen. Een draad 180cm en een draad op 100 cm.
V:     Kunde gij de pinnekes efkes aongeve, dan hoef ik nie ieder
     hondsgezeike krom, des slèècht vur munnen rug.

waastèil.   unnne zinke waastèil
wasteil   zinken wasbak
O:     Vroeger werd de was op de kachel of driepoot gekookt, in een zinken teil.
     Bij ons thuis werd op zaterdagmiddag de kinderen in de 
     wasteil in bad gedaan. Op de kachel werd een moor water warm gemaakt
     voor het badwater. Bij iedere nieuwe wasbeurt werd er een  
     moor warm water bijgegoten. Aan het roesje van de kachel hing êen
     handoek om weer droog te worden van de vorige afdroog partij! 3 
     kinderen konden zodoende in een teil met 1 handdoek
     teile, telc, teel, znw. <mid.ned.> : aarden schotel; mand?
V:     As ik in d'n tèèl zaat op zaoterdagmiddag, kwaam steejvast d'n
     gruuntenboer aagterom en zette de achterdêûr waoge wèèd oope, 
     zòdek verrekte van de kouw!

waasvringer
waswringer
O:     Op de eerste houten wasmachines stond een losse wringer die met de
     hand gedraait werd om de was droger te maken. Dit was al een 
     grote verbetering ten opzichte van het met de hand wringen
V:     Wij han unne vringer van AEG op de kèùp van ut waasmesien staon.

wan
grote ronde zeef
O:      wan, wanne;znw <mid.ned.> : holle bak tot zuivering van het koren.
     wan = zeef om graan te zeven

waorend
waarheid
O:     waorend: 
     waerheit, wairheit, warheit, werheit, wareheit, wa[e]reit, waert,  znw.
     <mid.ned.> : waarheid
V:     Hij heej nôot de waorend verteld, daor is ie viste aachterbaks vêûr.

waoter
uitdrukking/gezegde
O:     waoter doe de bôome rotte, zij die het drinke dè zèn zotte! Ben van Dijk
     als men te veel 
     water dronk
     > waoter? dè deugt nie, in oe schoene!
     water, watere, wetere, watre, znw <mid.ned.> ; water
V:     Menneke! drink toch nie zòveul waoter. Waoter dè dugt nie, in oe
     schoene!

waoter houwe
incontinent
O:     oe waoter niemer kunne houwe: menselijke kwaal
V:     Hij is kèùs versleete. Hij kan z'n waoter niemer houwe en hij wordt kèns.

waoterlupkes
waterloopjes
O:     waoterlupkes: revierkes, slôojkes
     loop, loup, lope, znw. m. <mid.ned.>: waterloop, kanaal, beek, sloot.
V:     In Gôol hèmme nog enkele waterlupkes. Mar van't maoske is niks mir
     over. De tèèvert is niemer te vèène, en de katsboght is ôk niks 
     mir naa ze de Heininge vol bouwe.

warre
niet waar
V:     Dè doe'k goed, warre?  Deweldè, harstikke goed! 

washandje
washandschoentje
V:     Oe èège waase meej zêep en un washandje is vòrt èùt de moode.
     Teegeswôorig hebbe ze zêep in un fleske en doen ze dè meej unne 
     spons, ofdet reute zèn.

wè
wat
O:     wè: wat zeg je, wat bedoel je. een niet erg beleefde uitroep.
V:     èèrge om zis uur motte klaor staon. Wè!!! ik zeej degge om zis uur môt
     klaorstaon. OOOOO! zidde dè.

wè motte
spreektaal
O:     als iemand met een woord "wè" sprak kwam steevast: Wè motte? met
     andere woorden spreek met 2 woorden 
V:     welk? wè mòtte? wè? dè! òoo!!!!!!!!!!!

webke
rouwsimbool
O:     webke >> stroojbusseltje. zie ook stroojbusseltje
     bij overlijden werd een webke buiten voor de deur geplaatst ten teken
     van rouw. tegen het webke werden 6 bakstenen tegen het 
     busseltje geplaatst. Bij een ongehuwde werden 4 stenen geplaast. Ook
     werd er een lint aan bevestigd in een bepaalde kleur waaruit 
     bleek dat men met en volwassene, kind of gehuwden te maken had.
     oorspronkelijk een busseltje stro wat op zijn plaats werd gehouden door
     de stenen.
     Webke houten constructie die busseltje simboliseerd.bovenop een
     uitgezaagd doodshoofd.  In de Schutsboom is en exemplaar ter zien. 
     In ierde buurt was een webke voor
     gewepen, ww. <mid.ned.> : helpen, baten, beschermen.
     webbe, znw. <mid.ned.> : geweven gordel, lint,  afgeleid van weven
     *kiliaan*
     wepel, bnw. <mid.ned.> : leeg, vrij, alleenstaand persoon 
V:     De lèùke wèère gesloote, de spiegel gekeerd en de klok stil gezet. Bèùte
     vur de dêûr wèèr un stroojbusseltje geleej met stêene d'r vêûr, 
     zodè ge kont zien detter êene boove èèrde stond.

wedden, gewed
bedingen
O:     as't gewet is
     wedden zw. ww <mid.ned..>: 1] een pandin onderpand geven. 2] wedden
     in de hedengaagse betekenis, verwedden. 3] op het spel 
     zetten. 4] op een vormelijke wijze beloven of aanbieden. 5] verbeuren. 6]
     bedingen
V:     as't gewed is sluit de kaastdeur nie presies.
     as't ged is dèènk ik ôok dèttie rooj haor heej.

wèèd van hèùs
Uitdrukking/gezegde
O:     wèèd van hèùs ôk aaltijj goed gegeete.: overal goede aard gehad. geen
     heimwee naar thuis.
V:     Ik vond 't in Gôol wè te klèèn vur mèèn. Ik zèè gaon vaore en ik hèp wèèd
     van hèùs ôk aaltijj goed gegeete!

wèèdkèèker
verrekijker
O:     Munne wèèdkèèker en munne wèèdschèèner neem ik meej. Ge wit mar
     nôot.
     wèèdschèèner: zaklamp

wèèl  wèltje
een tijdje
O:     wèèl > wèltje
     wile, wijl, wille, wil, znw. <mid.ned.> : tijd als abstract begrip.
V:     As ge dè un wèèltje volhouwt, koomut goed!

wèèndaaj
windei
O:     wèèndaaj: een ei zonder kalkschaal
     wintei, winteye, znw. <mid.ned.> : windei
V:     De kiep wan die wèèndaajer hè'k de kop afgedaon. Die frèt allêen mar en
     levert niks op. Ge trekt d'r mar soep van.
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wèène
omdraaien
O:     wèène, omwèène
     wenden, weynden, weinen, wennen, winden,ww. zw. <mid.ned.>:
     wenden, draaien,  ronddraaien.
V:     D'n hille naacht lig ik te wèène, ik doe gin ôog dicht.
     Kunde gij diejen draod op die klos wèène.
     'T is goej weer zeej boer Pol, ik gao 't hooj wèène.

wèèngetèùg
draailier
O:     Om voetboog op te spannen. 
     wèèn >>  winden 
     Kleine kruisboog wordt gespannen met prang. 
     kelderwèèn = Apparaat om zware belastingen omhoog te draaien.
     Hefinrichting met heugel en tandwiel.
     winden, wijnden, wenden, ww. <mid.ned.> : draaiern, buigen; ophijsen,
     opwinden, 
V:     Meej un wèèngetèùg hemme diejen balk d'r bovenop gekreege.

wêepe
beschoeing
O:     wêepe= bescherming van de rivierkant voor afkalven betèùning
     weepsch <vlaams/antwerpen>: van zaken: licht: fragiel, zwak.
     weepsch,  wepsch, bnw <mid.ned.>: zie ook wapsch. div. betekenissen.
     van smaak
     wapsch bvn.; papachtig, dik en slap.
V:     De wêepe in de laaj zen kèùs versleete zeej Jaon Brock van ut Hoefke.

wèère - wiere
sterke en zwakke werkwoorden
O:     de verleden tijd van het werkwoord wordt gevormd door achter de stam
     "de"of "te"te plaatsen. Tegenwoordige tijd en verleden tijd 
     hebben dezelfde stam
     als  het voltooid deelwoord eindig op "t" [soms als D geschreven] noemt
     men dat een zwak werkwoord.
     vb: ik werk  -  ik werkte  -  ik hep gewerkt.  ik rooi  -  ik roejde  -  ik heb
     geroeid.
     de verleden tijd van het werkwoord hebben een verschillende
     stamklinker. Tegenwoordige tijd en verleden tijd hebben een erschillende 
     stamklinker.
     als het voltooid deelwoord eindigt op "en" noemt men dat een sterk
     werkwoord.
     vb: ik schrijf - ik schreef - ik heb geschreven. ik spreek - ik sprak - ik heb
     gesproken.
V:     ik wordt bakker - ik werd bakker - ik ben bakker geworden > verschillende
     stamklinker >>> sterk werkwoord.
     ik wor bekker - ik wèèr/wier bekker - ik zèè bakker geworre >>> wèèr en
     wier; twee verschillende stamklinkers. Deze worden door 
     elkaar gebruikt in Goirle. 

wèès kèèke         niks zegge
uitdrukking/gezegde
O:     Gevleugelde uitspraak van Cees Spaninks
V:     Ik Kan munne mond vòrt houwe, Ik tel tot drie en dèènk dan; wèès kèèke,
     en niks zegge.

wèès maoke
uitdrukking/gezegde
O:     dè onze lieve Heer Hendriks hiet! = alles kunnen wijs maken
V:     Onze Naris is unne simpele meens, Ge kunt 'm nog wel wèès maoke dè
     onze Lieven Heer Hendiks hiet, en in de Beekse haaj peeje 
     stao te steeke!

weeve
termen weven
O:     weveldraet: inslagdraad
     wevelgaren: garen gebruikt tot inslagdraad
     wevelijc, weveleke: weefbaar
     weveloot: ijklood ten teken dat stuk is gecontroleerd.
     weverie, weverye, : werkplaats voor wevers
     weveriet: van riet vervaardigde tanden in weefblad
     weverscam; weefkam
     wevetouwe: weefgetouw
V:     Gao toch opzij staon. Ge stinkt as unne wèèver naor z'n brôod.

wèèver   -   stèèrve
uitdrukking/gezegde
O:     leej'ter hier unne wèèver op stèèrve. dit wordt gevraagd bij binnenkomst
     als het licht nog niet is ontstoken
V:     'T was teege slichtendonker toen ik aonkwaam. Ik docht irst detter
     niemand thèùs was, mar ze hadde de laamp nog nie aon. Ik vroeg; 
     Leeter hier unne wèèver op stèèrve

weezeluk  weezelek
werkelijk
O:     weezeluk werkelijk, echt 
V:     Is dè weezeluk waor dettie dôod gao. 
     'T zit weezelek aanders, hij liegt'ut z'n klôote èùt.

wèfer  wè'fer
wat voor
O:     snaags >> snachts  het wekken van groente en fruit moest doorgaan,
     zodat de vrouwen tot in de nacht bezig waren met de wek.
     wat voor vrouwen wekken 's nachts. 
V:     Wèfer wèève wekke snaags

Weg  de
de Tilburgseweg 
O:     de Weg: de tilburgseweg voorbij de kerk van Maria Boodschap.
V:     Vur de meense van de weg was d'r in de kerk unne apparte ingang. Die
     mèènde àmôl dèsse wè meer waare.

wèggeskes
wegen
O:     wèggeskes, wègskes: weggetjes
     wech, woch, weecg, weegh, znw. vr. en m.<mid.ned.> de weg waarop
     men voortbeweegt.
V:     Van die ouwverwetste wèggeskes meej unne slôot, braombeezieë en
     veul veldblômme hedde niemer.

wek       wekke
inmaak   inmaken
O:     wekketel; inmaok
     Dr. Weck.proces van inmaken ontwikkeld.
     wekpotten
     wekelastieken - wekringen
     toen er nog geen koelingen en diepvriezers bestonden werd groente en
     fruit vacuum in een glazen pot gedaan
V:     'K hep d'n wek al in de kelder staon.

wel
bron
O:     As ge unne put slaot motte op un wel gaon zitte, dan kunde ut biste unne
     wiggelroejlôoper laote kome
     welle, znw. <mid.ned.> : wel, put
V:     Onze vadder was unne wiggeroejlooper. Die wees de waoteraojers aon.
     Op un krèùsing van aojers, zeetie, daor motte unne put slaon.

welaon
vooruit
O:     welaon /. welaan|welaen, welane, welan. <mid.ned.>: uitroep vooruit
V:     Welaon, zeej d'n oopa ik zal d'r is oover prakkeseere of dè dè wel wè is.

weltje
tijdje
O:     weltje >>  wijltje
V:     Ik hà dè zôo un weltje afgekeeke vur dè'k me d'r meej ging bemoeje

wend op telgat
blaasontsteking
O:     blaasontsteking > blaosontsteking
V:     Ik gao merge irst naor d'n dokter. Ik dèènk dè'k de wende op't telgat hep!

wentelteefje
gebakken brood
O:     wentelteefje: brood gedrengt in een geklopt ei in de koekepan met boter
     bakken.
     Bij het opeten kon men suiker op het gebakken brood doen.
V:     Op zaoterdagaovend kreege we wentelteefjes bij ut aovendeete.

wenterbèèn
winterbenen
O:     wenterbèèn. In Goirle worden lichaamsdelen waarvasn we er twee
     hebben enkelvoudig aangeduid.
     wenterbèèn: een kwaal gelijk aan wintertenen: veel jeuk en een rood
     schilferende huid. deze kwaal kreeg men als men langdurig en 
     frequent te dicht op de kachel zit.
V:     Meneer dokter; Ik heb zô'n laast van wènterbèèn en wèntertèèn

weten
uitdrukking/gezegde
O:     'k wò dek wies wek wò! = ik wou dat ik wist wat ik wilde

wetplaank
wetplank om messen te scherpen
O:     vur desse vruuuger de messe wette wer de wetplaank bewerkt meej
     krèèt en unne aajerkôol.
     wetten: scherpen. >> haren. <mid.ned.> scherpen
     wetstintje: wetsteen voor houtbeitels en schelmes.
V:     Ééne keer per joar kwaam de schèèresliep. Tussenteds scherpte onze
     vadder de messe op de wetplaank. 
     De kapper wette de mes op unne leere riem.

wette
scherpen
O:     de messe wette deej onze vadder zelf op un plaank meej krèèt en unne
     aajerkool.
V:     Ge hèt toch sewèèle nie de wètplaank opgestôokt.

wèùrm   waorom 
uitdrukking/gezegde
O:     Als een verzoek met waarom werd beantwoord zei men: daarom!
     vervolgens; daorom is gin reeje as ge van de trap valt dan zèède rap 
     beneeje
V:     Gè gaot naa  te bed, 't is oewe tèèd. Waorom moet dè nauw? Dèùrm!
     Dèùrom is gin reeje ,as ge van d'n trap valt dan zèède rap 
     beneeje!

wiebelèègtig
wankel
O:     wiebelèèchtig: wiebelachtig, wiebelig: wankel staan
     wiebelen: wibbelen, wippen
V:     Dè taofeltje motte nie vatte, dè's te wiebelèègtig.

wiebelgat
kind welk niet stil kan zitten
O:     wiebelgat; ~Cees Robben~ uit werk van.
V:      Un Mis meej drie Heere, wèn krèùs voor kender meej un wiebelgat.
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wieg  -   smoren
uitdrukking/gezegde
O:     Die is nie in de wieg gemoort! = zegt men van een overledene die oud is
     geworden
V:     Men grutmoeder is bekaant honderd jaor geworre. Nauw, die is nie
     bepaold in de wieg gesmoord!

wietele,  wiggelen,  wiebele, waggele
wankelen
O:     wige > wiege <mid.ned.> : wankelen.
V:     Bij ons stao unne stoel op vier pôote, dus stoppe meej wietele!
     Ut bed stao te wietele, Jan. Ge mot wè onder  pôot douwe.

wiggeroej, wiggelroej
wichelroede
O:     onze vadder kon wiggeroeilôope. vur unne put slaon, of un dèùvehok
     zette, wiesie krek waor ge moest zèèn
     wiggeroej;  lieft een elzentak of van hard ijzerdraad buigen
     wichelen, wijchelen, wigelen, wiechelen <mid.ned.> wichelen,
     waarzeggen
V:     Onze vadder was unne wiggeroejlôoper. Hij wies òk krek hoe diep ie
     zaat. Dè dittie vur boere en dèùvemelkers.

wijjwaotervatje wijjwaotersvatje.
wijwaterbakje
O:     wijjwaoterssvatje: een kommetje met een religieuze voorstelling. Dit hing
     altijd in de slaapkamer. Voor en na het slapen werd een 
     kruisteken gemaakt met de vingers in het wijwater gedoopt.
     wiewater, wijdwater, wijnwater, wiwater. znw. <mid.ned.>: wijwater.
     wijden < wien, wijhen, wigen. zw.ww <mid.ned.>: mystiek-ritueele
     handelingen  of plechtigheid.
     wijwater: water dat door de priester wordt gewijd opzondag voor de
     hoogmis en plechtiger ook op de vigilies van Pasen en Pinksteren.
     Aan het water werd zout toegevoegd. ingevoerd: 2e eeuw, in navolging
     van de Joden en Heidenen. Zij gebruikte het als 
     reinigingswater. Vandaar de toevoeging van zout.
V:     'T wiijwaotersvatje hing meej un touwke aon unne spèèker. Toen 't
     touwke verslete was was de ôok 't ènde van wijjwaoterbèkske, dè 
     kieperde op de grond en laag in duuzeld stukke.
     De pestoor mocht gin zout in 't wijjwaoter doen as de Guld binnen is. Dè
     zout frèt in op 't zilver van de kôning.

wijwaoter
wijwater
O:     wijwaotervat, stenen bak achter in de kewrk gevult met wijwater voor het
     maken van een kruisteken bij binnenkomen of verlaten van 
     de kerk.
     wijwaotervatje: een Eerste Communiecadeau bij uitstek. 
     wijwaoterkwast > sprengequast, sprengewadel. <mid.ned.>
     vroeger had ieder gezin een fles wijwater in huis voor het vullen van de
     wijwatervatjes op de slaapkamers.
V:     Meej mun Irste Kemuunie kreeg ik van ons Oma un wijwaotersvatje. Ut
     heej nie lang gelèèft. Ut viel van de spèèker , en ut laag in 
     duuzend stukke.
     Allêen de Pestoor kon wijwaoter maoke, en onze vadder kon ut aonlenge.
     Hij zeej dè de zeegen effe straf was as ie de fles onder de 
     kraon hà gehouwe.
     Ons Oma zeej dè lourdeswaoter straffer is as wijwaoter van onze
     perstoor, en dè dè vur meer dinge helpt.

wijwaoterpisser
vroom persoon
O:     Ons taante  Ketoo piste wijwaoter. ze zaat hil d'n dag meej durre
     paotrenoster te fôole.

willem II,   suporterspraat
uitdrukking/gezegde
O:     'K wò desse begòsse, zeej d'n eene. D'n andere zeej daorop: as ze mar
     kòsse!!

willen
taalgrapje
O:     'kwòdekwieswèkwò |"k wò de'k wies we'k wò!> ik zou \willen weten wat ik
     wilde!

winkelen
uitdrukking/gezegde
O:     Ik gao merge meej de kender naor't èùtgepakt kèèke. Volgende week
     gao'k klottere.
     met Sinterklaas etalages gaan kijken: naor ut èùtgepakt kèèke.
     klottere: inkopen sinterklaas.
V:     Meej ut klottere giesterenaovend is ons Marie lilluk geklotterd

winkelhaok
schrijfhaak
O:     winkelhaok; timmermansgereedschap  haak om hoeken van 90 graden af
     te tekenen.
     winkelhaak: rechthoekige hoek [90 draden]
     winkelhout, winkelmate <mid.ned.> : winkelhaak.
     winkel in de betekenis van hoek.
V:     Drikôom had unne timmerwinkel in de Dörpstraot. Hij had zelf unnen
     houten winkelhaok gemaokt. 

wissele
begrijpen
O:     wissele
     Kunde gij de wissele de't dieë vent èùthouwd meej zon frammes.
V:     Ik snap d'r niks van. Dè kan ik nie wissele.

wôontje
woonhuis
O:     wôontje; eenvoudig woonhuis
     woninge, znw. <mid.ned.> : het wonen, verblijf; woning, huis; verdieping,
     etáge.
     wonincstede <mid.ned.> : woonplaats
V:     Op de Vurhaaj stao al weeke un wôontje leeg, ge kunt ut is gaon
     schouwe!

woow
weduwe
O:     woow: weduwe.
     wedue, wedewe, wediwe, znw <mid.ned.>: weduwe
     weduware <mid.ned.>: weduwnaar
V:     Vur jouw weet ik nog wel un woowke te zitte as ge d'r op èùt zèèt.

wòrrend    waorend
waarheid
O:     Zòu'tie de wòrrend hebbe gesproke nao dè akkefietje meej ons Trees.
     waerachticheit, warachticheit, znw.  <mid.ned.> : waarachtigheid;
     waarheid; absolute waarheid
V:     'T is de puure waorend, en niks aanders! Gelêûft dè mar, en dan ben'der!

worrent
waarheid
O:     worrent, waorhèèd.
     waerheit, wairheit, werheit, wareheit,waereit, <mid.ned.>: waarheid
V:     Of dèg't gelêûve wilt of nie, 't is de worrent

wortelzaod   -    zaaje
uitdrukking/gezegde
O:     Is't naauw de tèèd om wortelzaod te zaaje. Wordt gezegd als in een
     gesprek een pijnlijke stilte valt, om het gesprek weer op gang te 
     brengen. Bekender is: het is stil als het niet waajt.
     Voor het zaaien van wortelzaad heeft men windstil weer nodig, zodat niet
     alles weg waait.
V:     Is ut naauw de tèèd om wortelzaod te zaaje, zeej Jan Schel toen ut iets te
     stil wèèr.

wörum,   dörum
waarom?   daarom
O:     wörm mot ik aaltij alles doen? dörum! zeej hullie moeder

wörveltje
worvel
O:     deursluiting met een draaiende houten klosje 't wörveltje van de deur is
     gesneuvelt naa kunde de deur nie dicht houwe.
     wervel, wirvel, worvel, znw. <mid.ned.> : sluitingsmiddel voor deuren en
     vensters; grendel; draaikruk.
V:     Aon de bedsteej zaate dêûrkes meej un wörveltje.

 109 WOORDENBOEK@HPAUTOMATION.NL HP-AUTOMATION ©

wieg  -   smoren | wörveltje



 Z

G
O

O
L

S
E

S
C

H
O

O
L

.
N

L

z
woordspel met letter z
V:     zòk zukke zwaor zakke sjouwe.

z  -klank,   z  -letter
letter z
O:     De klank en de letter "z"  bestonden niet in het Middelnederlands. Men
     hoorde en schreef een "S"
     de etymologie van de woorden die met een "z"beginnen verwijzen ook
     allemaal naar de klank en letter S. 
     Dit heeft ook gevolgen gehad voor het Middenbrabants. Woorden die met
     een Z beginnen zijn er relatief weinig. Woorden die met een 
     "s"beginnen zijn er veel. In de Diksjenèèr staan het meeste woorden die
     met een S beginnen

z, z
letter, klank
O:     In het Middelnederlands was de letter Z en zijn klank niet bekent. 
     Woorden die men in het ABN met een Z schrijft en zo ook klinken,
     werden in de Middelnederlands periode [1200 - ± 1550] met een S 
     geschreven
V:     zondag >> sondach
     zeeman >> seeliede
     zalf >> salf, salve.

zaand
-taalgrap-
O:     hier zèèk, zeej! meej zaand, zeej! meej zaand zeej??????meej
     zeezaand, zeej!
     dit is ooit gebruikt door Cees Robben voor prent van de week.

zaand afgaon
uitdrukking/gezegde
O:     gin zaand mir afgaon: veel eten tot zich nemen.
     voor zand kan men ook stobber lezen
V:     Gij zult gin zaand mir afgaon nao dieje liter mölekepap.

zaandbaon
zandpad
O:     baon; weg die 2 plaatsen verbindt.
     sant, zand, saent, <mid.ned.> : zand
     bane, baen <mid.ned.> : gelijk of effen terrein
V:     As ge vruuger naor Beek gingt moeste over un zaandbaon, langs ut
     "hèùsven".

zaandhok
zandhok
O:     Vroeger werd in de goej kaomer een zandtapijt gestrooid. het zand werd
     bewaard in het zaandhok wat meestal onder de oven bevond.
     Het strooizand moest droog staan.
V:     Wij kwaame vruuger bij ouw boere meense in Gils waor de zaandkiest
     neffe de platte bùìs stond.

zaandligt
zandafgraving
O:     zaandligt: samengesteld woord> zaand en ligt
     ligt: 1] laag stuk land. 2] gegraven gat in de grond.
     het ligt is verwand aan oplichten > zandoplichten> zandoppakken.
V:     Waor naa 't kepelleke, aon de Ouw Baon stao laag vruuger 'n zaandligt.

zaandvruuter
visje
O:     zaandvruuter: visje in stromend water 
V:     De Laaj zit vol zaandvruuters, en daor kunde niks meej.

zabbere
ergens op zuigen
O:     zabbere; 
     zabber: kwijl, zever.
     zabber, znw. <vlaams> 1] kwijl 2] motregen 3] lullen [kletsen]
     sabbeln,  sabbern, ww. <duits> : kwijlen, zeveren.
     agezabberd
V:     Op dè snoepke motte zabbere. Dan helpt ut vur un schraole kèèl.
     Mar jonge toch! zabberde gij nog op oewen dèùm.
     ik hèp dè stroopsoldaotje tot un schèèrp punte afgezabberd.

zakdoek legge
kinderspel
O:     kring van kinderen waar êen kind achter iemand de zakdoek legt.hierbij
     werd een liedje 
     gezongen;
     zakdoek legge 
     niemand zegge 
     kukkeleku zo kraajt d'n haon 
     twee paor schoene hek aongedaon 
     êen van stof, en êen van leer 
     hier leg ik mijn zakdoek neer.

zaolig
gelukkig,  godsvruchtig
O:     zaolig: zalig
     zaolige kersmis.
     zaolige paose.
     zaolige dôodzaolig noewjaor.
     salich, zalich, bijw. <mid.ned.> : op een gelukkige wijze; op een voor
     iemand heilzame en voordelige wijze.
V:     Ut was gin schaojluk lèèk, en hij is unne zaologe dôod gestörve.

zaolige korsmes  -  zaolig noewjaor
gelukkig kerstfeest    -  gelukkig nieuw jaar
O:     zaolig:
     salich, zalich, selich, zelich, bnw. <mid.ned.>; 1) gelukkig, een gelukkig
     gevoel of stemming hebbende. 2) zalig, gelukzalig, door 
     geestelijke zegen gelukkig. 3) zalig, de hemelse zaligheid deelachtig. 4)
     heilig,godsvruchtig, als znw. de vromen. 5) heilbrengend,  
     zegenrijk, 
     salich, zalich, bijw. <mid.ned.>:  1)op een gelukkige wijze. 2) op een voor
     iemand heilzame of voordelige wijze,
V:     Unne zaolige korsmes en un goei begin. Dè wier vruuger gezeej.

zat
genoeg
O:     gemak zat; gemakkelijk 
     stront zat; dronken. > zatlap.
     zat van hebbe; genoeg hebben.
     sat, zat, sad, zad,  <mid.ned.> :verzadigd, 
V:     Dès gemak zat, dè kan ik ôok.
     Hij heej de pèèpe vol. Hij is stront zat
     Daor meude d'r wel ènigte van hebbe, daor hèk d'r zat van.
     D'r is genòg, d'ris zat, vat mar!

zebeesje
kwezelachtig persoon
O:     zebeesje : een vrouw met weinig uitstraling, een vrome vrouw.
     zibbedeeske zn. <meierij>: overdreven kwezelachtig persoon.
     zibbedêes, zibbedeejes, zibbediske znw. <tilburgs> sul tobber, sukkeltje
     afgeleid van:  Zebedeus. Zebedeus is de vader van de appostel Jacobes
     de Meerdere en Johannes de evangelist. 
     zibbedibbe, subbedutte, seppetrees, zebbedutte <vlaams.: sloor
     zibbe <vlaams> naïve vrouw. verkort uit zibbedibbe
     sibbedeetje <vlaams> sullig, truttig meisje
     dibbe <vlaams. kwezel.
V:     Dè zebeesje van d'n ooverkaant is zô simpel as de neete.

zeeg
mak, kalm.
O:     zeeg: 
     zeeg <zedig
     sede, zede  <mid.ned.> zede : gewoonte, aanwensel, beschaafde
     manieren, wijze van doen
     Un vink zeeg maoke is ginne sinnekuur.
V:     Dè's un zeeg bisje, as ge d'r unne keer jong van trekt wil ik d'r wel êen.

zeemelèèchtig
zenuwachtig
O:     zemelzijkert: twijfelachtig besluitloos persoon
     senuwe,zenuwe, senewe, znw . <mid.ned.> zenuw; pees, spier;
     bullepees; nerf van blad  >>  senuweachtich, senuwich
V:     Ik zèè zeemelèèchtig, mar dieje zemelzeikert slao alles!

zeene, zêene
vetweefsel in vlees
O:     zeene: zenen
     zenen ww: het vet wat op de melk drijft afromen <vlaams>   <zuidned.>
     de zaan laten bovenkomen (van melk)
     zeene door volketymologie afgeleidt van het vet wat op de melk zit
V:     De grut sneej hil de zêene van 't vlêes, dè vet moes ze nie.

zêepklopper
zeepklopper
O:     zie sunligtzêep
     seipe,sepe, seipe, seep, znw. <mid.ned.> : zeep
V:     De zêepklopper is kèùs versleete. Hij is himmel verroest en d'r zitte de
     gaote in.

zêevere  -  zabbere
uitdrukking/gezegde
O:     Hij zêevert meer as dettie zabbert. >> geen werk uit handen krijgen, niet
     doorwerken, van alles doen maar niet hetgeen hij moet doen.
     sever, zever, znw. <mid.ned.> : kwijl, slijm, speeksel, zever.  >> severaer,
     severige, severen, severdoec
V:     Hij wit nie van durdoen. Hij zêevert meer as dettie zabbert.

zegenen
uitdrukking/gezegde
O:     de pestoor zegent z'n èège ut eerst.>> iemand zorgt eerst voor zich zelf. 
     als het regent: > alle zegen komt van boven!
     segen, zegen, znw. <mid.ned.> het teken van het kruis, het maken van
     het teken als beveiliging tegen de duivel, ; zegen, Gods gunst
V:     Dè's unne intresaanten Drik, die zörgt ut bist vur z'n èège. "Jè, de pestoor
     zeegent z'n èège ut irst."

zeikmoejer
persoon niet prettig in de omgang, een zeur.
O:     zeikmoejer > semmeltrees > zêever
     moeye, moye, <mid.ned> : tante, nicht, stiefmoeder.
     seiken, zeiken, ww. <mid.ned.. : zeven, filtreren
     seike, zeike, seic, seec, znw. ,mid.ned.. : pis, urine, 
V:     As ik zò'n zeikmoejer in de winkel krèèg laot ik dè ons Fien opknappe.
     Dan mot ik aaltij reepe.

zelf koome
-uitdrukking-
O:     ik zèè zelf mar gekoome >  Klaoske van Gils. de broer van't advekaotje
     als Klaoske ergens binnen kwam, placht hij te zeggen : "ik zèè zelf mar
     gekoome"
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zèlfbènder
zelfbinder
O:     zèlfbènder; zelfbinder  2 elastieken op de bagagedrager van een fiets
     ander woord voor bagagedrager is 'pakkendraoger'.
V:     Munne zelfbènder van m'n fiets was gesprongen en zô doende tusse 't 
     aachterse kamwiel gekoome. Ik sloeg zô bekaanst over de kop.

zessie
zeis
O:     Meej 't haorgetuig motte de zessie schèèrpe.
     seisel, zeisel, znw.<mid.ned.> : seis of sikkel
     seisene, zeisene, seisen, sendene, seinse, seise, sein, znw. <mid.ned.> :
     zeis
V:     De zessies hange aachter ut bakhèùs. Ge mot ze irst haore as ge ze wilt
     gebrèùke.

zètoe zèt'oe
ga zitten
O:     zètoe: zet je op een stoel
     vat unne zit
     vat unne stoel
V:     zètoe en lèùstert's, ik hep oe iets te vertelle.

zetzaok
filiaal
O:     zetzaok > uitzetten
V:     Dieje winkel is un zetzaok van un grôot brôodfebriek èùt Tilbörg.

zeujke
hoeveelheid
O:     Un zeujke bôontjes, 
     un kop jèùn vur de peejstaamp, 
     en un haffel spènaosie zeej ze bij d'n gruuntenboer.
     { seve, zeve, seven, znw. <mid.ned.> : maat voor graan, meel, ook zoiut
     en kalk, een zak.}
V:     Zeg Wim! Gif men un zeujke bôontjes, un kop jèùn en un haffel sevôoje
     kôol.

zêûren
uitdrukking/gezegde
O:     zeuren in de betekenis van drèène
     motte is dwang en drèène in klèèn kèndergezang
V:     Heej snotaop, gij mot himmel niks. Motte is dwang, en drèène klèèn
     kender gezang!

zeuve daoge van de week
dagen van de week
O:     maondag
     dèsdaag
     woensdag
     donderdag
     vrèdag
     zaoterdag
     zondag
V:     Un dèsdaag taatemiddag gaok hullie noew hèùs schouwe.

zeuve stèùver 
uitdrukking/gezegde
O:     dè zèn de zeuve stèùver nie.: daar wringt de schoen niet, dat is het
     probleem niet.
     afgeleid van de uitdrukking: Den daogelijkse stèùverbrengt 't geld in't
     laojke.
     uitdrukking Hilvarenbeek: de zeuve stèùvers ziit zôo in mekaar: De prijs
     moet zo uitgelegd worden.
V:     Dè gijj nôot komt as'ik verjaor, dè zèn de zeuve stèùver nie, mar dègge
     niks van oe laot heure as oe peetekèènd verjaord d`1e neem ik 
     oe kwaollek.

ziften
uitzeven
O:     ziften zw. ww.  
     ziften < ziefe: druppelen.
     zift (ziften) <vlaams>: zeef  [Antwerps / Gents]
     de kèèr trekke: leiding geven.
     muggezifter: end denkend persoon. miereneuker, èrtetèller
V:     Ik wèèr d'r èùt gezift om de kèèr te trekke.
     de goej èèrpel zift ik d'r wel èùt. Dè's zund om aon de vèèrkes op te
     voejere.

zigt
korte zeis
O:     zigt: korte zeis 
     zigt een korte zeis om graan te maaien. hierhij werd een 'pikhaok'
     gebruikt.
     sigen, ww. <mid.ned.>: neerdalen, neerzijgen
V:     As ge d'n hillen dag meej de zigt en pikhaok had gewerkt konde niemer
     op op neer.

zimmezetje
onderkleding   lijfje
O:     zimmezetje: onderkleding, hemd
     chemise, chemisette, znw. <frans> hemd met korte mouwen
     camisia <latijn> hemd
V:     Onze grutvadder van moederskaant praote van un zimmezetje, zun visje
     en zunnen plastron.

zit
stoel
O:     vat unne zit: neem een stoel
     seedse zeedse, ceedse. <mid.ned.> : zetel stoel
V:     Kom binne, want 't ducht bèùte nie, en vat unne zit!

zjêneeren
schamen
O:     generen : hinderen, lastig zijn, handel naa welgevallen
     gêner < frans > hinderen, storen, belemmeren, beknellen, zich behelpen
V:     Gjeneert oe mar nie, vat mar wè ge wilt.
     Ik zjeneer munèège kepot. Ik dörf niemer op straot te kome.

zjoem
lust
O:     zjoem: fut, lust
     sins'ie aon de sukkel is, is de zjoem d'r èùt
V:     Ik dèènk dettie'um strekt. De zjoem is d'r èùt!

zoetele
langzaam gaan
O:     zoetele: semmelen semmelen met ergens naar toe gaan. Dus niet
     semmelen met zaken
     etymologie niet bekend
V:     Ik gao nôot meej un bus meej. Dè gezoetel daor kan ik nie teege. Ik zèè
     van dur doen.

zog
moedermelk
O:     ons Fien stao druug, ze heej gin zog.
     soch, znw. <mid.ned.> het zogen of zuigen, voeding van de zuigeling,
     moedermelk.
     sochmoeder suchmoeder. znw. <mid.ned.> ; moederdier
V:     Ons moeder hà gin zog, daorom zèèk meej de fles grôot gebrocht. Ik was
     dan ôok unne papköster. Teegeswôorig hè'k nog wel wè meej 
     un fles!

zolder
uitdrukking/gezegde
O:     hij heej teveul naor de zolder gekeke! = een omschrijving voor iemand
     die een borrel 
     teveel op heeft.>>> als men een borrel achterover slaat zijn de ogen naar
     de zolder gericht
V:     Bij Moozes in de Bèrg kreede de kaans nie veul naor de zolder te kèèke.
     Hij slèùt om elf uur.

zolderval
zolderluik
O:     zolderval: luik in zoldervloer. Veelal de toegang tot zolder
V:     Aachter de zolderval stao un kiest meej wènterkleere, en daor neffe stao
     un dôos. Die motte efkes vur men vatte.

zondaoge
uitdrukking/gezegde
O:     In het café ging het erover  dat de tijd vliegt "jè d'r zitte wènig zondaoge in
     un maond.
     bron. Corry Kloks Brock.
V:     Zèk nauw al wir aon de bêûrt vur de kepel te slèùte? jè, "d'r zitte wèènig
     zondaoge in un maond!"

zonder èèrg
boze bedoelingen
O:     Ze is nôot zonder èèrg: ze doet alles met een voorop gezet plan. Ze wil er
     altijd beter van worden
     erg:   daar had ik geen erg in: zonder boze bedoelingen
     arch <mid.ned.> boze bedoeling, slechte handeling, kwaad
     arch <mid. hoogduits> 
V:     Ons taante Riet is nôot zonder erg, en dè is nie aaltij èfe leuk. Dè is òk de
     reeje dè'k d'r nie meej kan akkedêere

zonk
O:     d'r zit un zònk in de weg of un ligt in de weg!
     un ligt >>> een laag stuk
V:     Tegenover de Ketsheuvel laag un afgraoving die Helmes Bruers heej
     leeg gereeje. Die noemde ze de Zonk.

zouwke
regenbui
O:     bron: Tiest Santegoets. via moederkant. woord werd gebruikt in Riel
     zouw, znw. <vlaams> : straatgoot, greppel
     souwe,  souw, znw. < mid.ned.> : overdekt riool [afvoer voor water ]  2]
     zeug
     *kiliaan* souwe 
V:     As't rengelt in Gôol, valt d'r un zauwke in Riel.

zullie
zij
O:     Zullie doen dè nie meej hullie femielie.
V:     As zullie gaon, gaon hullie ôok, dörf ik te wedde!

zummedêene zêûmemedèène
dadelijk
O:     zummedêene >>   zo meteen >>  zo dadelijk
     Zummedêene maok'ik 't aaf.
V:     A'k zummedêene tèèd oover houw, zak't gaow maoke.

zundere
scheiden
O:     zundere >> èùtzundere; scheiden,
     sonderen, zonderen, sunderen, ww. <mid.ned.> : afzonderen, afscheiden,
     
V:     Ik mot irst de waas èùtzundere, want ut witgoed maag nie bij de  bonte
     waas.

zus en zôo
zus: aldus     zô; alsvolgd
O:     zus en zò: aldus;  op die manier
V:     As ik dè zus en zò doe, krèèk de klok wel wir in mekaar zòdettie wir lòpt!
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zuureke
zuurtje
O:     zuureke: snoepje, zuurtje
V:     In m'n vaastetrommeltje plèkte, teege Paose,  alle zuurekes aon mekaar.

zuurkôolkaaj
steen gebruikt bij inmaak van zuurkool
O:     in een keulsepot werd zuurkool in azijn gedaan. Hierbovenop werd een
     plankje gelegd met daar bovenop unne zuurkôolkaaj. Dit werd 
     in de kelder, donker, bewaard voor de wintermaanden.
     Bij de boeren waren in de kelder ook pekelbakken voor het pekelen van
     vlees.
V:     Ze hebbe mèène zuurkôolkaaj ergentaanders vur gebrèùkt. 'K zèèm
     kwèèt.

zwaar werk
uitdrukking/gezegde
O:     van dè wèèrk krèède grôote neusgaote en lange èèrme    Jan
     Schellekens. 
V:     As ge vèèf menuute vur degge dood gaot gaot werke, komde nog muug
     in d'n hemel. Uitspraak van iemand die liever lui is dan moe!

zwabber, zwabbere
zwabber
O:     zwabber. soor veger om stof en vlokken vna gladde vloeren te
     verwijderen
     zwabben, swabben,  <mid.ned.> schoonmaken met zwabber.   ploeteren
     in water
     zwabber, swabber <mid.ned.> 
     to swab <engels>: dweilen.
V:     Toen wij thèùs nog zèèl han, hadde we unne zwabber boove staon.

zwalke
heen en weer gaan.
O:     zwalke: op en neer zwalke
     swalpen, zwalpen zw. ww. <mid.ned.>: heen en weer gaan van bv een
     vloeistof
V:     As onze Nies zat is zwalk'tie van hot naor hèèr

zwaontjes
politie in belgië
O:     zwaantje <vlaams> : motoragent; mobiele brigade. genoemd naar een
     politiekarzerne, gevestigd in de voormalige uitspanning "de 
     Zwaantjes"in de antwerpse Gildekamerstraat.
     tegenwoordig spreekt men in Belgie als men het over de politie heeft  "de
     101" Het telefoonnummer wat op iedere politieasuto staat
V:     De zwaontjes in Poppel zen nie flauw, die pèère d'r op.

zwaor op de haand
zwaarmoedig
O:     zwaor op de haand => meej unnen zwaore krèùjwaoge rijje.: overal
     problemen zien, overal een probleem van maken
V:     Ons moeder was zwaor op de haand en onze vadder reej unnen zwaore
     kruijwaoge.

zwart zaod
vogelzaad
O:     zwart zaod: koolzaad
V:     Mèn vêûgels zitte op zwart zaod, mar ik zèlf ôok.

zwartgallig
persoon zwaar op de hand
O:     un zwartgallig mêens: negatief denkendpersoon
     gal spouwe: alles wat dwars zit vertellen
V:     't nôot goed, wègge ôk doet vur d'r. Ze is nao d.n dôod van durre mêens
     hêel zwartgalllig geworre.
     as ge d'r Z6o meej zit dan spouwt oewe gal mar.

zwartkèèker
uitdrukking/gezegde
O:     zwartkèèker: pessimistisch persoon
     zwartkèèker: altijd negatief, pessimistisch.
V:     Van unnen zwartkèèker zeej vadder van Kèùk; D'n dieje douwt un zwaor
     kèèr!

zwartrok
geestelijke
O:     zwartrok: patert, frater, pastoor, enz. altijd als negatief bedoeld.
V:     Meej die zwartrokke hèp ik 't nie secuur. Ik vertrouw d'r ginnen êene.

zwèège / duuvel
uitdrukking/gezegde
O:     As ge zwèègt kunde d'n duuvel laote daanse. Met zwijgen kun je dikwijls
     meer bereiken. 
V:     Toen de buurvrouw durre nôod klaogde bij mèn oover d'r schôondochter
     en d'r eepistal had afgedraaid zeej ik: "Miet; meej zwèège 
     kunde d'n duuvel laote daanse"!

zwêete
uitdrukking/gezegde
O:     zwêete op un kauw geut!  ergens benauwd voor zijn. 
     geut> keuken
     sweet, zweet, sweit, swete, znw. <mid.ned.> zweet; vocht dat uit iets
     komt.
V:     'K hat bij d'n taandevreuker verrekes benauwd. 'K zaat te zwêete as op
     un kauw geut!

zwèète  /  kouw geut
uitdrukking/gezegde
O:     zwèète as op un kouw geut: spaans benauwd hebben. Ergens schrik
     voor hebben
     geut: keuken
V:     'K hàtut bij d'n taandevreuker verrekes benauwd. 'K zaat te zwêete às op
     un kouw geut!

zwiep
lat
O:     lange dunne lat
     swiepe, swepe, sweep, swiep, znw. <mid.ned.> : zweep,
V:     Slao daor us un ziep tegenaon, zòdèt blèèft hange!
     Kezèène stelle doede meej zwiepe

zwing
evenaar voor inspannen paarden
O:     zwing; een dwarshout aan draaiboom aan een wagen, voor inspannen
     van een paard. houten balk waar men de strengen van het 
     paard aan vastmaakt als het ingespannen gaat trekken.
     swinge, zwinge, znw. <mid.ned.> : in het algemeen iets dat men zwaait,
     deel van een wagen, zwengelhout
V:     De kèèr kan nie meej. De zwing is bij de smid vur noewe ôoge d'r aon te
     zette.

zwolm
zwaluw
O:     zwolm, zwolme: zwaluw
     swaluwe, zwaluwe, zwaellewe, swalewe <mid.ned.>: zwalum
     Bij een hoge drukgebief zitten de insecten in hoger luchtlagen. Dit heeft
     tot gevolg dat de zwaluwen hoger insecten gaan vangen.
V:     As de zwolme hôog vliege hèmme mèrge goej weer.
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