
1 alderein eau de cologne  43 ien toet mem hetzelfde 85 reidekoame haarkam
2 anmaekn haasten 44 jentern snel lopen 86 singelier zeldzaam, uiterst toevallig
3 anwaskomme / ameskomme afwasbak 45 kemies tarwebrood 87 sinksoezer draai om de oren
4 baanteln rollen met hoepel 46 kniewoagn knieholtes 88 sjakkern snel, sjokkerig lopen
5 babbelegoechies fratsen, smoesjes 47 knoffelig stram in de vingers 89 sjoekseboel, sjoeksebende rommel van smeltende sneeuw
6 baeloorn onrustig woelend wakker liggen 48 koamsel vettig vuil op bad- of afwaswater 90 skoefwaegn kinderwagen
7 besjouwm bezig zijn met 49 koekern knuffelen, liefkozen 91 skolder / pekskolder pont / platte boot
8 bi-jspul groente 50 kraenewaekn wakker liggen 92 skommeln schoonmaken (in de herfst)
9 bliekns mazelen 51 krange                         boos 93 skrukel verlegen, teruggetrokken

10 bluisterig opgeblazen (gezicht) 52 kurkebreinn punniken 94 skulk, jasskulk schort (in jasmodel)
11 boekndielige bibliotheek 53 kuuln /kulo rollen / spel met rollende bal 95 slindern glijden
12 boestekeerl boeman 54 kuum gedeisd 96 slof zacht-oudbakken ook: duf, afwezig
13 bruselijk overdadig, rijk (kleding) 55 leern lappe zeem 97 smoa lenig
14 bucheltien loopm dun ijs proberen 56 leilættien lineaaltje 98 smousn kreatief eten bereiden
15 daele zettn gaan zitten 57 lere catechisatie 99 sniestern sissen van heet vet
16 dawweln stoeien 58 li-jszækkien tikkertje 100 spandæksn stoeien, druktemaken
17 dildalln/ dildallerig onrustig bewegen(d) 59 loerepe / verloerepe verstoppertje 101 steernbegaals sterretjes, bengaals vuur
18 doan kriegn ontslag krijgen 60 lombok toffee 102 stegien wondje
19 dom vörreljoor 1e levenskwartaal van baby 61 loopække kinderbox 103 streuipoeier talkpoeder
20 dompe neuze 62 neerkærmse omslag van positief naar negatief 104 stutien, krentestutien    bolletje, krentenbol
21 dos blut 63 nummer emmer 105 sunteklèùsien speculaasje
22 drietn poepen 64 oekerig rillerig, niet lekker 106 talder(n) schommel(en)
23 dunaegn slapen (lichaamsdeel) 65 onzelig slordig 107 tommeet straks, zo meteen
24 eek azijn 66 oppedan op pad, uit 108 tonnekn prutsen met textiel
25 eevmallies gelijk, hetzelfde 67 pallementatie eensgezindheid 109 tosse / tosserig bos(je) / verward (van draden)
26 empe kleinzerig 68 pengelier eenwielige kruiwagen 110 trefien metalen roostertje, onderzetter
27 euliekræppien oliebol 69 piereken zeuren, ook: frunniken 111 ulpzieln bretels
28 feducie vertrouwen 70 pierestekertien landveroveren 112 verabbe(le)ziern jezelf bezeren of overbelasten
29 fetuutn fratsen 71 pierot wormstekig 113 veralderierd ontdaan, in de war
30 fiesterig                           kieskeurig 72 pietekaeter aangelengde melk 114 verengewiern/ veringewiern vernielen
31 flærtn abrikozen op brandewijn 73 pillegærste karnemelkse gortepap 115 verliekediern gelijk maken, egaliseren
32 fluttien                              een beetje vocht 74 pils gazeuse 116 verlosse wegkruipertje met verlos
33 gæssn kinderen 75 ploege krijgertje (met tweetal) 117 vetsliefien juslepel
34 gerak wat iemand nodig heeft 76 poedelig niet echt schoon 118 voestert voetzoeker
35 getiegeld gestippeld 77 poelegien metalen drinkfles 119 vondern rommelen 
36 giesem flauw van honger 78 poere rommel, drukte 120 vörreltien partje
37 giespeln snel lopen 79 proemesoppe rijst met pruimen 121 wende soort zeis
38 gloepms … heel erg … 80 pruumpies boerenjongens 122 wiedwaegn wagenwijd
39 goavel gehemelte 81 purkn peuteren 123 wiere (in de) in de war
40 grammietig grimmig, wraaklustig 82 raetelskellig beschadigd, gehavend 124 willemoes expres, moedwillig
41 groffeln graaiend zoeken 83 redekule tasje 125 zeebeskutien biskwietje
42 gujje                               een scheut 84 reern huilen 126 zokerig benauwd, drukkend

Kruis uw mooiste woorden aan (max. 3) en bezorg dit stembiljet uiterlijk 13 september op Stuivenbergstraat 5 (of mail naar j.bakker-rietman@zonnet.nl )  Lijsten/mails met meer dan 3 woorden zijn ongeldig!

Hieronder de ingezonden 'Gællemuniger woordn', waaruit we nu gaan 
kiezen. Kruis de woorden aan die u het mooist vindt (max. 3 p.p.) en lever dit 
stembiljet uiterlijk zaterdag 13 september in op Stuivenbergstraat 5. Uit de 
woorden met de meeste stemmen wordt dan op 19 september, tijdens de 
streektaalavond 'Kiekn wat aa'j zaegn', het allermooiste Gællemuniger 
woord gekozen.

stembiljet                                           
"Mooiste Gællemuniger woord"

Alle 648 ingezonden woorden zijn gecontroleerd. Dubbele woorden en 
woorden die toch Nederlands bleken te zijn, zijn verwijderd. Vanwege de 
hoeveelheid zijn A) uitdrukkingen en zegswijzen  B) namen van planten en 
dieren en C) scheldwoorden en benamingen voor personen (als gæsterd en 
iepekræssien) niet opgenomen maar apart bewaard om een volgende keer de 
'mooiste' uit te kiezen!
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info punt ’t Olde Staduus 
vrijdag 19 september 19.30 uur Hervormd Centrum Genemuiden streektaalavond 

“Kiekn wat aa’j zaegn”  
 

zaterdagmiddag 20 september 13.00 uur ’t Olde Staduus 
Opening Streektaalfestival 

vanaf 14.00 uur STREEKTAALROUTE  langs podia, activiteiten en beeldborden    
 -  ’t Olde Staduus lichte muziek, poëzie en expositie 
 -  Hervormde kerk Jaap Visscher vertelt en zang met bovenstem  
 -  Historisch centrum met o.a. een schoolklasje  
 -   op de Heve een cabaretpodium 
 -  kasteel Blokuus met een ridderevenement m.m.v. kinderen  
 -  Folly in de Vossestaart akoestisch podium  
 -  varen met de Willem van Oranje met d’olde Maeje  
 -  ‘Meinsn van Veurbi-j’-route met de Taelkrink  
 -  verhalen op de “5 gebroeders”en “Postma” in de Binnenhaven 
 -  streektaalgerechten en verhalen in de Kaaihof 
     -   Zaterdagavond 19.00 uur Hervormde Kerk “Zingnd noar de zundag”  
     -   Aansluitend, streektaalconcert op drijvend podium Binnenhaven 

www.sceggenemuiden.nl 


