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Noemt ‘es 3 kleuren mee-j-‘n K. = Noem eens 3 

kleuren met ’n K. 

Antwoord: kaairóòd, kaaiblauw en kaaigrúún! 

= Antwoord: keirood, keiblauw en keigroen 

‘k 

(st) 

[‘k] [k] 

= ik (onbeklemtoond) 

Dè wéé’k nie. = Dat weet ik nie. 

Dè doe’k wel. = Dat doe ik wel 

‘k Hè’m nie gezíén. = Ik heb hem niet gezien. 

kaai- 

(vv)  

[kaai-] [kaːj] 

= ontzettend  

Ik zè kaaikepot. = Ik ben doodop. syn: stikkepot 

Hij is kaaidóòd. = Hij is morsdood.  

’t Stonter kaaivol. = ‘t Stond helemaal vol.  

Hij is kaaihard. = Hij is keihard. 

kaai  

(zn) m. (de, 'ne) 

[kaai - kaaie - kaaike] [kaːj] 

= kei 

‘ne Straotkaai. = ‘n Straatsteen.  

De kaai op de haai. (ND) = De kei op de hei. 

In mèèn boederijke liggen er gróòte kaaien 

onder de gebonten. = In mijn boerderijtje 

liggen grote keien onder de gebinten. 

* kaaibaand  

(zn) m. (de, 'ne) 

*[kaaibaand] [kaːjbaːnt] 

= trottoirband, stoeprand 

* kaaibaanden  

(ww)  

*[kaaibaande] [kaːjbaːndə] 

= lett: trottoirbanden = trottoirbandstuiteren 

= kinderspel waarbij kinderen met bal aan 

weerszijden van een straat met trottoirs staan 

en met de bal op de kaaibaand = stoeprand 

mikken. Als dit raak is, stuitert de bal terug en 

kun je die vangen; als het niet raak is, pakt het 

kind aan de overkant de bal en zal op zijn 

beurt een poging wagen.  

Doede mee kaaibaanden? = Doe je mee trot-

toirbandstuiteren? 

kaaielegger  

(zn) m. (de, 'ne) 

[kaaielegger] [kaːjəlɛɣər] 

= lett: keienlegger = stratenmaker 

Di is van 1892, ’t irste húís wè Jan de Bont 

bouwde en Fridus. Dè waren gewóón kaaie-

leggers. Die gingen ’n húís bouwen. (N266) = 

Dit is van 1892, het eerste huis dat Jan de Bont 

bouwde en Friedus. Dat waren gewoon keien-

leggers. Die gingen (voor het eerst!) een huis 

bouwen.  

Hanneske de Wèès ja, die was saomen mì Jo 

Dubach kaaielegger bij de gemènte. (259) = 

Hannes de Wijs, ja, die was samen met Jo Du-

bach keienlegger bij de gemeente. 

syn: straotemaoker 

kaaieschèèter  

(zn) m. (de, 'ne) 

[kaaieschèèter] (B15) [kaːjəsxɛːtər] 

= lett: keienschijter = gierigaard 

syn: hardzak, krintekakker, peem, puut 

kaaikepot  

(bn) 

[kaaikepot] [kaːjkəpɔt] 

1. morsdood, gezegd van dieren 

Hullieje gèèt laag vandemèèregen kaaikepot 

in de waai. = Hun geit lag vanmorgen 

morsdood in de wei.  

2. doodmoe, totaal op 

Ik zè kaaikepot! = Ik ben doodmoe! 

Kaaiweg  

(tp) 

[Kaaiweg] (H) [kaːjwɛx] 

= lett: keiweg (van kinderkopjes)  

De Kaaiweg (H). = Mr. Prinsenstraat. 

zie ook: Grindweg 

† kaamp  

(zn) m. (de, 'ne, dieje (25) 


