
 
LOATHEMSCH WOORDENBOEKSKE 

 
 
A 
 
Aamer: hamer 
Achterien: na elkaar 
Achterwoarsterigge: vroedvrouw of iemand die hielp bij thuisbevalling - pejoratief: klapije 
Afbustelen: afkloppen – ‘z’en em serjeus afgebusteld’ (een rammeling gegeven)  
Àffel:  navel  
Àffeseren: vooruitgaan, vorderen  
Affrónt:   (ww: affronteren) belediging  
Afgank:   diarree, (slecht van afgank = gierig)  
Afrijzer: glijbaan 
Aftrekker: flessenopener 
Akse: aandeel, part, soort bijl – ‘in akse schieten: beginnen 
Akkrootje: tegenslag, botsing 
Almets: toevallig (edde maa almets gien asperiene?’ 
Alpijn: alpenmuts 
Altegoare: allemaal samen 
Ameldonk, amidon   maïszetmeel gebruikt voor het stijven van witgoed  
Ammelaken: tafelkleed 
Andieve: andijvie 
Andjuun(s): ajuin(en)  
Andjuuntsessausse: ajuinsaus 
Annekesnest: troep, aanhang, ongeordende verzameling van allerlei zaken  
Antrok (én): succes hebben (bij het andere geslacht) 
Appeltrot: appelmoes 
Appliek: muurlamp  
Arrewar:   tumult, geharrewar ...  
Aup: aap.  
Auverech(t)s:omgekeerd  
Auwiel: houweel 
 
B 
 
Bâche: afdekzijl 
B(e)loende:   soort salami op basis van paardenvlees ...  
Badder: soort houten balk 
Bakhuis: gezicht, mond (ook: bakkes) 
Baladeuse: looplamp 
Balgvulder: veelvraat  
Bálop: exact, vlakop (ee est er bàlop) 
Bariele: slagboom 
Baskuul: weegschaal  
Bassen: blaffen, ook zwaar hoesten  
Baulde: slagboom, afsluiting, hek 
Bavette: slabbetje (ook: zieverlapke)  
Bedeerven: overdreven verwennen, kwaliteit verliezen, rotten (voeding), vergallen 



Beeten: bieten  
Begankenisse: drukte (van volk), rumoer  
Beite: ooi (schaap)   
Beize: schommel  
Beeze: bes, kus  
Biekelen: vijf  loodjes opwerpen en ze opvangen met de hand (volksspel)  
Bielde: hoofd, houten dwarsligger bij treinsporen   
Bierscheelke:  kroonkurk  
Biestses (de):   jicht,  - zien: waanvoorstelling bij overmatig drankgebruik  
Biezebeize: schommel 
Bijlap: bijnaam  
Binnen un beetse: straks, later 
Bitterave: biet 
Beerloet: beerschepper, beerlepel om beerputten leeg te scheppen  
Beetel: beitel  
Beetterauven: bieten  
Blafte: iets zeer groot, hevige klap   
Blageur: opschepper, praatjesmaker, snoever 
Blank en bluut: in het zicht van iedereen. “ui portefoelde ligt blank en bluut op de taffel”.  
Bliekschijter: iemand die wit ziet; geen blos op de wangen heeft 
Bleine: blaar (op handen of voeten).  
Blinderke spelen: verstoppertje spelen  
Blitten: wenen, (ook bleiten) 
Bloare: slecht opgevoed jong meisje 
Bloaze: blaaskaak, dikkerd, dikkenek  
Bloende: soort salami uit paardenvlees en deels varkensvet – ook Boulogneworst 
Bloedtriepen: bloedworsten 
Blokjoaren: overgangsjaren 
Blomkuule: bloemkool 
Bolleketten: grote knikkers 
Boetse: boterham  
Bontepiroo: wondzalf, verbastering van baume du Pérou 
Boste: barst 
Bottiene: rijglaars, hoge schoen 
Boven ola: een extraatje 
Brauker: schoffel  
Brauve: braaf  
Brie’en: boterhammen smeren of beleggen  
Briekee: aansteker  
Bremstig: geil, seksueel geprikkeld 
Broebelen: wartaal spreken, onduidelijk spreken  
Broekàf: kaartspel  
Bronseleere: knoeier  
Buile: bluts 
Bussel: samengebonden stro 
Bustel: borstel 
 
 
 
 



 
C 
 
Carnasjeere: boekentas 
Carreauhende: geruite hemd 
Cens: geld 
 
Colsontse: een bindbandje, elastiekje (naar de merknaamColson) 
Cervela: soort worst 
Chapelure: paneermeel 
 
 
 
 
 
D 
 
 
Dau: duw, dauw  
Dèssinge: rammeling  
devuren (zijn … doen): zijn best doen 
Dikkels: veelal – ee vertelt dikkels ‘tzelfste’  
Drache: plotse regenbui 
Drets: vuile, vieze bedoening   
Dronkelutte: een aan drankverslaafde vrouw 
Dulte: hooizolder  
Dust: dorst  
Duuf: doof, hardhorig.  
Duuzantse: doodsprentje, gebedsprentje 
Dzjuun(s):  ajuin(en), ook andjuun(s) 
 
 
 
 
E 
 
Eedredon: een donsdeken 
Ekstijl: een koppigaard, iemand die bij zijn mening blijft al heeft hij ongelijk 
Elvendertig: heel veel; ‘ee ee ’t maa nui al elvendertig kier verteld 
Entwoar (of ook ieveranst): ergens 
Emmets: dikwijls 
 
 
F 
 
Fenijn: venijn, ongedierte  
Fersèt: vork 
Fluitenier: wesp  
Fluutses:   sandwiches, champagneglazen  
Foerse: vork van een fiets 



Fondausse: fundering (van een gebouw) 
Freinen: remmen (ww) - Frein: rem 
 
G 
 
 
Gatlèkker(e): mouwveger, slijmerd  
Gekápt: gehakt vlees  
Ginter(e): ginds, daar  
Geregeld: buikvlees, spek  
Geringeld: buikvlees, spek  
Gidon: fietsstuur 
Ges: gras 
giêlzeker(s): vast en zeker (ook in twijfel trekken van het gezegde) 
 
 
H 
 
Hannekesnest: al het hebben en houden, de ganse familie; ‘ze trok mee hiel euren 
kannekesnest noar de kirmesse’ 
Hulleke: een stapel, een rij...; ‘Een hulleke huizen’  
 
 
 
 
I 
 
 
Ieffer(e): juffrouw, ook de klasjuffrouw, jong meisje (ook ieffrau-e) 
Iemer(e): emmer  
Ieverans: ergens  
Intèrten: nieuwe schoenen inlopen, zaaigrond aanstampen  
Irrebezen: aardbeien  
Irrewitses, irreweten: erwtjes, erwten  
Isgat of ook insgat: wortelstronk van boom die nog in de grond zit  
 
 
J 
 
Jan mijn kluuten: nietsnut 
Jawadde: uitroep van verbazing; verdorie, zowaar 
Joar: jaar 
 
 
 
K 
 
Kaba: (boodschappen)tas, draagtas – van zijnen kaba zijn = van slag zijn  
Kafee: koffie, ook herberg  
kakke(r)nestje: verwend jongste kind uit gezin, moederskindje  



Karlevije, kerlevije: houten kruiwagen met afneembare zijstukken 
Kasrolle: kookpot  
Kauksmete: kaakslag, ook tegenslag  
Kauve: schoorsteenpijp  
Kabuize: witte kool  
Kadeil: lawaai  
Kadeister: gekonfijte dadel  
Kadukelijk: in bedenkelijke staat, versleten ...  
Keliesse, koeliesse: spouw, ruimte tussen buiten- en binnenmuur  
Kelissenout: zoethout  
Kenijn: konijn  
Kenoalde: venijnige vrouw  
Kernisse: dakgoot.  
Kerre: kar, boerenkar 
Kèrreslag: aardeweg, veldweg  
Kesseine: (raam)kozijn  
Kèzzen: kersen 
Kipkep: (varkens)gehakt 
Kirremelk: karnemelk  
Kisse: kaars 
Kloefen: klompen 
Kloefkapper: iemand die klompen vervaardigd; ook scheldwoord: dommerik (?)  
Klóppinge: een pak slaag  
Kluut: klont (nen kluut eerde) 
Kluit: geldstuk 
Kluiten: geld (van kluiten weten = rijk zijn) 
Kluitse: klontje suiker 
Kneut(se): winterkoninkje, gewricht  
Knebbe: venijnige vrouw 
Koantses   vet overblijfsel van hoofdvlees bereid men op brood smeerde  
Kolleblomme: klaproos  
Komissen: boodschappen  
Kommeere: kletskous, kwaadspreekster  
Kooz’ne: kozijn 
Koppe: spin  
Koppenette: spinneweb  
Koppejau’ere: ragebol, stofborstel  
Kottereerre: pook  
Kassemént   houten uitbekleding van ramen en deuren  
Karmenoade of Kramenoate: karbonade, kotelet  
Kreim: pudding  
Kreimke: ijsje 
Kui-elen: sukkelen  
Kurs: koorts  
Kuste: (brood)korst 
Kurtewoa’en: kruiwagen 
Kwebbel: praatzieke vrouw; ook mond (ouw’d ui’en kwebbel)  
 
 
 



 
 
L 
 
Lielèk: lelijk  
Liere: ladder  
Lochtingterter(s): zeer grote schoenmaat,  in enkelvoud = iemand met grote voeten  
Loeder:deugniet  
Lokedisse: bloedzuiger ...  
Lossendeure: volledig erdoor  
Lurre, loeder, loebas: onhandelbaar persoon, deugniet  
Lutsen (teken lutsen): met een riek of spade in de grond een trillende beweging maken  
Lutte: lekstok, lolly, fopspeen 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
Mau-e: mouw  
Maa-evau-ere: mouwveger, slijmerd  
Moaike: made (visaas)  
Mannemens: man  
Mannevolk: de mannen  
Marcelleke: soort onderlijfje zonder mouwen 
Medaulde: medaille, ereteken  
Meelm: houtworm  
Melktingel:dovenetel 
Meerreleere: merel 
Mennegat: opening in erf langs waar boer oogst binnenbracht   
Messink: mesthoop  
Meuleneere: meikever 
Mijt ui wig!: ga uit de weg, laat mijn hoofd met rust  
Mís: meers, weide  
Moand: maand  
Moa-e: maag  
Moarbels: knikkers  
Morr'n: morgen  
Muer: fluitketel  
Muilentrekker: zuurtje, vleier  
Mussenijzer: vogelklem ...  
Muussen: morsen 
 
 
 
 



 
 
 
N 
 
 
Nui:   nu 
Nau’els: nagels.  
Nei, Nèm: ziedaar, ziezo  
Neuten: zagen, klagen  
Nieverans: nergens (ook nievers)  
Niewird: bandiet, deugniet   
Nísteg: naarstig,vlijtig  
Noaste (weeke, moand, joar): volgend(e) (week, maand, jaar)  
Noesover, tswisover: schuin tegenover  
Nuujen (goan ...): letterlijk: gaan noden. Wanneer iemand overleden was ging men in de                     
              buurt het overlijden gaan melden 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
Oaker: emmer 
Oasem: adem  
Oast: haast, bijna  
Onderstand: OCMW  
Ongemakkelèk: onwel, misselijk, onpasselijk  
Overènde: wanordelijk   
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
Pannenebroek: broek uit ribfluweel  
Peissen: perziken.  
Pekelteve: venijnige vrouw  
Pense: dikke buik, soort witte worst  
Peird of Peerd: paard 
Peerdesies (nen): kwikstaartje  



Peerdeveile-peerdewurtel-peerdezauge: vervelend persoon  
Persjeine: rolluik  
Peersuu(g)e: spiegelei   
Pertàn(k?): nochtans  
Pateetse: pasteigebakje  
Petoatergroeze: loof van de aardappelplant 
Petoater:   aardappel, fig. een oplawaai 
Puute, poosse: portie  
Pezewever: muggenzifter, gierig persoon  
Piekuure: inspuiting, fig. een steek onder water  
Piele: batterij 
Piel-lampe: zaklamp   
Pielelucht: zaklamp  
Pinne (un): een giergaard  
Piosse (un): een pikhouweel  
Plankier: stoep, voetpad  
Platzakken: jonge brasems  
Plekke: vlek, plek, plaats 
Poelde (un): kip  
Poetrél (nen): een steun- of draagbalk  
Pottink: (brood)pudding 
Prette: ijdele vrouw (ook: pretwijf)  
Pretten én: complimenten hebben, verwaand zijn ...  
Prieze: stopcontact  
Puien: kikkers; geld (gien puien én = geen geld hebben)  
Puikopkes: kikkervisjes  
Puirèk: kikkerdril 
 
   
Q 
 
R 
 
 
Rauke: hark  
Raupen: rapen (zowel werkwoord als eetbare knolvrucht)  
Ree: aardeweg, karrenspoor  
Reeg(u)lateur: hangklok.  
Reier: mannelijk konijn(rammelaar), reiger  
Rekeilde: steenslag die als wegverharding werd gebruikt  
Rèkker: elastiek.  
Ruukuule: rode kool  
Reeplement (un … geven): iemand terechtwijzen, vermanen  
Ril, rils: spoorstaaf (staven)  
Rommeties: reuma  
Ronkoard: meikever  
Rufte: sloeber, deugniet 
Ruize: ruzie, amper  
Ruuboardses: stekelbaarsjes  
 



 
 
S 
 
 
Safarke: soort limonade van vroeger, met speciale sluiting (een soort grote glazen knikker)  
Sauvens: 's avonds  
Schau-e: schouw, schaduw   
Schoa:  schade  
schapelierke: hangertje met beeltenis van heilige of dierbare  
Schaverdeinen: glijden of schaatsen op ijs 
Schottels: schotels, vuile afwas  
Schotteluis: keuken, achterkuiken  
Schriemen: wenen, huilen 
Schriemmuile: bleiter, klager 
Schui: bang  
Schuppen: schoppen  
Schusse: schors, bast (van boom) 
Schussenielen: schorseneren 
Schrebielden: verbrande kolen, ook ‘sebielden’  
Sebieldenbak: bak waarin verbrande kolen werden gezift om de halfverbrande te recupereren  
Sebiet: direct, onmiddellijk, dadelijk  
Salau: sla.  
Sarlotten: sjalotten  
Sosietsen: worsten  
Sèskes: stuipen  
Seveujen: savooien 
Sjieke: kauwgom, of pruimtabak 
Sieslootse (mee un .... klappen): lispelen  
Slaupduuze: langslaper  
Sletsen: pantoffels  
Slokkedisse: hagedis, salamander  
Snieje: sneeuw  
Snoens: 's middags  
Snugtings: 's morgens  
Soarze: deken 
Spau: spade  
Spekskes: visaas  
Spiekkelen: spuwen  
Spinauze: spinazie  
Spui-en: kotsen, braken  
Spurte: sport van ladder of stoel  
Stausse: station  
Stoeffer: opschepper; verkleinwoord ‘stoefferke’:zakdoekje dat men in vestzak steekt  
Stroatvauger: straatveger (borstel met harde, ruwe haren), iemand die de straat veegt  
Suikerije: cichorei 
Suikerijkruid   witlof  
 
 
 



 
 
 
T 
 
Talventdeure: middendoor 
Tappeseeren: behangen 
Tautsespáp: pap gemaakt van karnemelk en aardappelen ...  
Teek: regenworm   
Tegoare: samen..  
Teluure (of Talluure): teljoor, bord  
Tember: postzegel.  
Tendoet: toch niet  
Ten onzent: bij ons thuis 
Terten: trappen, stappen 
Teste: hoop; bvb ‘un teste petoaters’  
Texasbroek: een spijkerbroek of jeans 
Tuimelperte: koprol, val  
Tingel: netel  
Toernevies of Toernavies: schroevendraaier  
Toes: kus  
Toespelle (ook Toespelde): een veiligheidsspeld 
Toet(oet)   toch wel, jawel  
Tons: later, dan, weldra, straks  
Totte: kus, gezicht 
Trecteur: tractor 
Treemel: handvat van een kruiwagen  
Trèmpelen: over en weer of ter plaatse lopen  
Trinette (ook Trunte): trunt (sjagrijnige vrouw) 
Troeten: dommerik 
Tronke: knotwilg  
Tsiepen (tsiepmuile)   wenen, huilen (bleiter, kleinzerig iemand)  
Tsjik   kleine hond; kan ook voor personen gebruikt worden:’dienen kleinen ...‘ 
Tsoep(ke)   klein mutsje, topje van neus, vinger…  
Twissendeure: tussendoor, doormidden 
Tuugzwirre: bierbuik  
Tuupe: (te)samen 
 
 
U 
 
 
Uurebieste: oorworm  
Uufflakke: hoofdvlees     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
V 
 
 
Vanèssenènde: over ganse lengte  
Vanzijnzelve: bewusteloos (ook: van zijnen sies)  
Vanzeleven-nie: nooit  
Vau-en: vegen  
Veelospellen:   broekspelden om broek te beschermen bij het fietsen  
Verdèstelweren: overhoop halen  
Verlie-n: vervelen, verleiden  
Vermuussen: verprutsen, stuk maken  
Veurploatse: voorplaats (nu eerder living)  
Vies: slecht gezind, humeurig, vuil  
Vrauvolk: de vrouwen   
Vraumens: vrouw 
 
 
 
W 
 
 
Was-teele: waskuip 
Weelink: smal pad – oorspronkelijk in moestuin om te wieden 
Weemeleere: iemand die niet kan stilzitten, onrustig iemand  
Weerbustel: weerspannige haarbos 
Werrel (nen): grendel, schuifslot 
Wier: knoest (in hout) 
Wieten of wietie: onnozelaar, idioot 
Winde of windel: verband, zwachtel 
Wipper: karamelachtige snoep bedekt met laag bloemsuiker 
Wirkhuis: werkplaats, atelier 
Wisse: buigbare tak (meestal van wilg)  
Wulder (ook Wummer): wij 
Wurtels: wortelen   
    
 
 
X 
 
 
Y 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Z 
 
 
Zantse: afbeelding, prentje  
Zattepulle   dronkelap  
Zeelms, zemels: zenuwen  
Zenders: uitgebrande kolen, grove as die gezift en hergebruikt werd  
Zenderstien: steen voor binnenmuren, gemaakt uit asbeton   
Zeuren: valsspelen, zagen  
Ziekebuzze: ziekenfonds, mutualiteit  
Ziekentrok:   geldelijke tussenkomst van de sociale verzekering bij ziekte  
Ziel: touw, zeel  
Ziepe: zeep  
Zoale of zolle:  (fiets)zadel, feest(zaal)  
Zulle: dorpel  
Zwalpei   niet zo'n betrouwbaar persoon  
Zwenselen: waggelend gaan  
Zwirre: zweer  
Zwoard:   zwoerd (van vlees)   
Zwolm: zwaluw  
  
 
  


