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laach 

(zn) m. (de, 'ne) 

[laach - laachske/*lachske] 

[laːx - laːxskə/*laxskə] 

= lach 

D’r kon nog gin lachske van aaf. = Er kon nog 

geen lachje van af. 

laachen  

(ww) 

[laache - laachte - gelaache] [laːxə] 

= lachen 

Nou hè óónze Mechelsen herder gejongd en 

we hebben elf boxherdjes*. En ons vrouw moes 

toch zó laachen. (177) = Nu heeft onze Mechel-

se herder jongen gekregen en we hebben elf 

boxherdjes. Mijn vrouw moest toch zo lachen!  

*Nakomelingen van een boxer en een herder. 

laag -> liggen 

laai  

(zn) m. (de, 'ne) 

[laai - laaie - laaike] [laːj] 

= lei  

1. leistenen schrijfbordje waar met griffel op 

geschreven werd.  

Laai en griffel = Lei en griffel 

2. dakbedekking, vaak bij kerken. 

’n Laaien dak. = ‘n Leien dak 

3. dronken, in: 

Hij is zó blauw ès ’n laai. = Hij is ladderzat. 

NB Vaak wordt de kleur grijs, in dit geval van 

leisteen, blauw genoemd, zie: blauw bet. 2 

4. van Keltisch legia (prof. A. Weijnen) 

= waterloop  

De Zaandlaai. = De Zandlei. 

laaibaand  

(zn) m. (de, 'ne) 

[laaibaand] [laːjbaːnt] 

= leiband 

Hij lig bè heur àòn de laaibaand. = Zij is daar 

de baas.syn: tuier 

laaiboom  

(zn) m. (de, 'ne) 

[laaibóòm] [laːjboˑəm] 

*[laaibóóm] [laːjboːm] 

= leiboom, boom waarvan de takken in een 

bepaalde richting geleid worden 

Lindebomen zijn favoriete leibomen:  

'ne Laailinde. = ’n Leilinde. 

zie: aonlaaien 

laaidekker  

(zn) m. (de, 'ne) 

[laaidekker] [laːjdɛkər] 

= leidekker, dakdekker van leistenen 

laaien  

(ww) 

[laaie - laaide- gelaaid] [laːjə] 

= leiden, besturen  

Hij laait z’n pèrdje over de haai. = Hij leidt zijn 

paardje over de hei.  

’n Koei nàòr de stier laaien. (eH) = ’n Koe (ter 

dekking) naar de stier leiden. 

Dan is ie ’n brúín lèèvetje àòn ’t laaien.(99) = 

Dan is hij een bruin leventje aan het leiden. 

laaisloot  

(zn) m. (de, ‘ne) 

[laaislóòt] [laːjsloˑət], *[laaislóót] [laːjsloːt] 

= leisloot, treksloot, sloot die afwatert 

(de) Laaij  

(tp) m. (de) 

[(de) Laaij] [(də) laːj]  

= het Brabantse riviertje de Leij 

 M 

Illektrieke laamp 

laamp  

(zn) vr. (de, ‘n) 

[laamp - laampe - lempke/*lampke]  


