Schriefwiezer
à, a van dat. bv. Dà mag nie. Wà zei je ? Dà zà ‘k doe.
ao, a : bv. vaoder, maar ook: aolles.
ae, a- of aa : bv. waeter, graen, aevend. Maar: schaere of scheêre, graete of greête.
è, e : bv. ‘k è dost, dà zù m’n è, wè negen daegen.
eê, ee : bv. beêste, meêste, feêst Maar: gewist (geweest), peere, breeke, kweeke
ò, oo : bv. vò mien een borrel graeg.
oa, o of o-: bv. loape, droage, om’oage.
oô, oo : bv. broôd, roôd, groôt.
Maar ook klankwisseling: zeumer, meule, geweun, deu (uitgesproken als de eu in deur)
ù, u : bv. kù je komme? Zù me dà geve?
uu, klankwisseling: bv. diere, vier. Maar: uure
ui, klankwisseling: bv. buten, ruug. Maar: kieten. NB bruid, fruit.
oe, bv. moeten wordt: motte.: ik mò de belle poesse .
ij, wordt meestal ie maar ook uu, bv. puupe, wuuf, vuuve.
g blijft g, ook aan het begin van een woord.
h, valt weg, in plaats daarvan het apostrofteken. Ik ‘oôre nie zo goed. D’n ‘aene kraoit.
w, blijft bij worden: Ik woôre à lekker bruun.

Voegwoord en blijft en. Dit vanwege de leesbaarheid.
Z.O.Z.

Vervolg schriefwiezer
Apostrofteken
Op de plaats van niet uitgesproken h aan het begin van een woord of lettergreep: d’n ‘aene.
Als de klinker niet wordt uitgesproken: ‘k è, zà ‘k?
Bij de lidwoorden: de, het een. D’n ‘anveger, ‘t meêste, ‘n aore.
Wegvallende medeklinkers in
‘anschoenen, opwinne,

d weg

mart

k weg

wè, zà,

l weg

kà je?

n weg

laezen, kaesen

r valt weg voor s of z

uu z’n doen weze

t weg, soms ook na s: mis, resje

erten

w weg

Samentrekking in bv. b’alleve, fleejaere, boteram-boot’ram
Klankvervanging
d wordt i: bloeie, roeie
nd wordt ng: stong, of stoeng
ng wordt h: konehinne
w wordt v/f: vreêd
w wordt b: bèl, bèl.
n wordt m: omt’ouwe
ing wordt ieng: dieng, verênigieng; of ik: kittik, paelik; of ienk: rienk.
Z.O.Z.

