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oefenzin met de letter w:  

Wie wit waor Willem Wouters wèèf wónt? 

Willem Wouters wèèf wónt wonderwèèd weg. 

Wie wit wè Willem Wouters wèèf wééft? 

Willem Wouters wèèf wééft  

witte wollen wèèrme wèènterwaanten. 

=  

Wie weet waar Willem Wouters wijf woont? 

Willem Wouter wijf woont wonderwijd weg. 

Wie weet wat Willem Wouters wijf weeft? 

Willem Wouters wijf weeft  

witte wollen warme winterwanten. 

-w- 

= tussen-w-  

De letter w wordt regelmatig als tussenletter 

gebruikt na een o-klank. 

Dè zéén óóns Jo-w-ok! = Dè zéén óóns Jo ók. = 

Dat zei Jo ook. 

Dan douwde dè zó-w-aon. (380) = Dan duw je 

dat zo aan. 

‘w 

(vnw) 

['w] [w] 

= st van oew = je jezelf  

As ge'w èègen mèr gedraogt. = Als je jezelf 

maar gedraagt. 

Hamme‘w moeten wàòrschouwen? = Hadden 

we je moeten waarschuwen?  

syn: ‘ew, oew 

* wa -> wè 

waacht  

(zn) de 

[waacht] [βaːxt] 

= wacht  

Hij stàò-j-op waacht. = Hij staat op wacht. 

*Iemand de waacht àònzeggen. (p) = Iemand 

duidelijk op zijn puntjes wijzen.  

waachten, wochten 

(ww) 

[waachte - waachtte - gewaacht] 

[βaːxtə - βaːxtə -ɣəβaːxt] 

[wochte - wochtte - gewocht] 

[βɔxtə - βɔxtə -ɣəβɔxt] 

= wachten 

tt: ik waacht, gij waacht, hij waacht, wij 

waachten, gullie waacht, hullie waachten  

vr: ik waachtte, gij waachtte, hij waachtte, wij 

waachtten, gullie waachtte, hullie waachtten 

tt: ik wocht, gij wocht, hij wocht, wij wochten, 

gullie wocht, hullie wochten 

vt: ik wochtte, gij wochtte, hij wochtte, wij 

wochtten, gullie wochtte, hullie wochtten 

Hij wochtte gedùreg. (ND240) = Hij zat gedul-

dig te wachten. 

NB De vt van waachten/wochten wordt vaak 

omzeild m.b.v.: staon, zitten, moeten, kunnen. 

Zitten waachten tot de trèèn vèùrbij was. (LV)  

Zitten wachten tot de trein voorbij was. 

Han, Kaot en Trui stóónen al te waachten 

(AvZ) = Han, Kaat en Trui stonden al te wach-

ten. 

Hij hè jaoren op heur gewaacht. (231) = Hij 

heeft jaren op haar gewacht. 

Waachte/*Wachte gij op mèèn? = Wacht jij op 

mij? 

Wij ammel mer waachten, en wij mer waach-

ten. (V273) = Wij almaar wachten, en wij maar 

wachten. 

waachthuiske, *wachthuiske 

(zn/vkw) onz. (‘t, ‘n) 

[waachthùìske] [βaːxthœskə] 

*[wachthùìske] [βaxthœskə] 

= lett: wachthuisje = spoorwachtershuisje 

’t Wachthùìske daor hè te schèèle Loel ingezé-

ten. (118) = ’t Wachthuisje daar heeft de sche-

le Loel gewoond. 

Dè was toch ók ’n waachthùìske! (118)= Dat 

was toch ook een wachthuisje! 

zie: sporhuiske 

waai 

(zn) vr. (de, ‘n) 

[waai - waaie - waaike] [βaːj]  

= wei 

Wij hebben nog in dezelfde waai gelópen. 


