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Verkiezing Schoonste 
Dialectwoord
Persijnen, bloende, riesteren … Stuk voor stuk prachtige 
woorden uit ons dialect. Maar welk woord springt eruit? 
Wat is het schoonste dialectwoord uit Lede?

We vragen onze inwoners om hulp! Vanaf maandag 
18 juni kan je jouw favoriete dialectwoorden nomineren via 
onderstaand strookje of op de site schoonstedialectwoord.lede.be. 
Wie helpt ons lijstje langer te maken, maakt kans op een van de vier 
boekenbonnen ter waarde van 40 euro.
Woorden indienen kan tot en met 9 september. Nadien maakt onze jury 
een top tien met de markantste woorden. Deze maken dan kans op de titel Schoonste Dialectwoord van Lede.

Van 15 september tot 15 oktober gaan onze kieshokjes open en kan je jouw stem uitbrengen in de bib van Lede of 
via onze website. Laat van je horen, misschien wint jouw inzending wel!
Eind oktober wordt het Schoonste Dialectwoord van Lede bekendgemaakt via een persconferentie.

Dit is een samenwerking van de bibliotheek, cultuurdienst, Davidsfonds Lede, Erfgoedcel Denderland, Heemschut Lede 
en Radio Lede.

Dialectopnames
Erfgoedcel Denderland wil tijdens het Jaar van het dialect de volkstaal in de kijker zetten. Het resultaat is 77 fi lmpjes 
die de rijkdom tonen van 37 dialecten in Denderland in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove.
Kom meer te weten over de konkers in Aalst, het godsdeel in Aaigem, de onderbroek van Alma uit Gijzegem, 
de tovenaars van Iddergem, het strontstraatje in Smetlede, de eerste atheïst in Lieferinge, zatte Omer uit Welle of 
de wortelkrabbers uit Ninove. De fi lmpjes kan je bekijken op MADEinDENDERLAND.be.

Verkiezing Schoonste 

schoonstedialectwoord.lede.be. 
Wie helpt ons lijstje langer te maken, maakt kans op een van de vier 

. Nadien maakt onze jury 

Naam:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon/e-mail:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Vul dit in als je kans wil maken op de boekenbon. E-mailadressen worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.)

Jouw mooiste dialectwoord en de betekenis:  __________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Gelieve het woord zo te schrijven dat het zo dicht mogelijk aanleunt bij hoe het wordt uitgesproken.)

Anekdote:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Eventueel een anekdote verbonden aan dit woord?)

Dialectwoord uit Impe, Lede, Oordegem, Papegem, Smetlede, Wanzele 

(onderstreep de juiste deelgemeente)

Je kan dit strookje indienen in het gemeentehuis, de sporthal of een van de bibliotheken.


