Heusdens dialect
Doa stiet iets in’t bukske vanne KWB da nie zjust es.
In ’t bloaike vanne KWB vanne oestmoand doa stondin: “een bruin hin legt e broon
è”. Ich vin da wèl hielgoe gevonne en gezeet en oog nog schoen Heusdes mer da
klopt nie altêêt zulle. Ich hem bruin hinne gehad dij witte èèr léte en oog anersum.
De hinne vvanne
anne petrijze vurm vanne Belze leghorn da zen schoen bruin hinne mer
dij lije witte èèr. En ich hem oeit oog ’n pul lette doorloepe va witte vetkikke en dij
leet loater bruin èèr. Niêvenant dadda dikke hinne warre lije dij mer hiel klèèn èkes,
nie vool d
dikker
ikker as ‘n duivenèè.
Vur te zien wa kleur van èèr da hinne lije modder kieke ne da lelleke just onner heur
oeg. As da lelleke wit es daan lije oer hinne witte èèr. As da lelleke broonechtig
gekleurd es daan lije ze e broon è. Bedde hoane vanda kikkeras zieder da nog ‘t
béste mer dij lije daan wier gien èèr. Da klopt oog wier nie honnerd percent zulle
mer es toch zeker bekans vur drijennegentig percent zjust.

Er staat iets in het boekje van de KWB dat niet juist is.
In het blaadje van de KWB van de oogstmaand (nr.7 – aug) stond: “Een bruin kip
legt een bruin ei”. Ik vind dat wel heel goed gevonden en gezegd en ook nog mooi
Heusdens maar dat klopt niet altijd. Ik heb bruin kippen gehad die witte eieren
legde en ook a
andersom.
ndersom. De kippen van de patrijzenvorm van de Belgische leghorn
dat zijn mooie bruine kippen maar die leggen witte eieren. Ik heb ooit ook een
jonge vrouwelijke kip laten doorlopen van witte vetkuikens en die legde later bruine
eieren. In verhouding dat
dat dat dikke hennen zijn leggen die maar heel klein eitjes,
niet veel dikker dan een duivenei. Om te zien welke kleur van eieren kippen leggen
moet ge kijken naar het lelletje juist onder haar oog. Als dat lelletje wit is dan
leggen uw kippen witte eieren. Als dat lelletje bruinachtig gekleurd is dan leggen ze
een bruin ei. Met de hanen van dat kippenras ziet ge dat nog het beste maar die
leggen dan weer geen eieren. Dit klopt ook weer niet honderd procent hoor maar is
toch zeker bijna voor drieënnegentig
drieënnegentig procent juist.

