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In nunoer 56 schreof ik, dat at€ yragenl.iJÊt over het boe_renbctlrijf vool het Srebants yoorilenboek no6 eteed.s op in_vulling sechtte. Tot nijn genoegen heb ik nu iênend bereid
tovolalen 6r Det de cas s êtt erec olil€r op ult te tlekken on gê_
splokken net <le bejaer<Ic Genertee bo€len op te nenen. tot nutoe hebbea ve het attljat oyer rrhetÍ Gênelts gêhealrDasr iede_!€ ecbt€ 0erertenaar yeet, alat e! nict elechie (kleine) ver_schlllen bcataan tueaen ala tesl van ils boer en d.e rbu!ge!,',

. naer ook tulson alê taal van alo ksrn van Genert, Eetlont ( nóus ,toua!), Eeadel àn uiarohien ook vel De lortel. We hebben=_=--C&aro! lct l}an op8evat ol diverse boeren uit elle delen
van Ee[ort te raedplegen. Iocht U e1e lezer va,n tleze rubriek
n8!6n kean.D verr lleflt beJaarde, In Genert en in Dc ortei
€n op EEalonk an Eand.I , etc. gebors! en getogen lendbouvers,
ilen houil ik ie eanbevolcn.

Onze nieuve netleverker io pereoonliJk ook gefnteresae€rd.
in volksverhalcn over cpokenrhekaen, ettz. lear ook in 'rat€r_ke verhaientr, zoale ilic ia Geuert door ouclere nonaen nogete* vertelcl vorden. Iisgchien ksnt It ilie verhalen of ale
ncn6en, biJ vie hij terscht kan.

Dèn nu yeer .en pear vlij yill€kêurig gekolen uitdrukkin_
gsn €tl riJnpJeo uit liJn verzanelingruet dank aan uijn zegs_li crlca. (Volgende keer neer)
1) ÍIk hép 'n nààie (. nuia)

Lech ec op rne staen (- steen)
Dàn bédder nàèrge nàg acnr (- rcn)

2) Ala een
, 
kinit lang on ietg zeurt en
zc in bloetlelooe ederlands

alèn raa! ! Geef llJ naar d.e enigzína
ultdrukking:

rGc h6gget aen toeu,
lfàt àe dc kódater zru koeu,
Dic udg op 't krírkhàf vààJe

(z-e-t9i5)
de noeder geeft toe,
zcggen: ou, voorui t
spottellal€ Ce!erta.

(z-e;975\
,) Eet ls hiar arnoe troef, het ig hler niet veel:

"ce zàÀtt hiejr gêne "att" t.ol"i- "li-á"t ]èkker.
1{. J. Vos. Korhoenhof _!!_I39lgl:__-
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