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Zo dik as n tiek
Dát zegt een Groninger als hij wil aangeven dat hij erg veel
heeft gegeten. Enig idee wat met een tiek wordt bedoeld?
In het Groningse dialect wordt met een tiek of een tieke een
tor oftewel een kever bedoeld. Zo is een ekkeltiek de benaming voor de meikever, letterlijk dus de eikelkever. En kent u
't laimeneerstiekje? Volgens ons wordt daar het lieveheersbeestje mee bedoeld. Verder kent het Gronings ook nog de
meeltiek (meeltor) en de wottertiek. Dat laatste staat voor het
draaikevertje oftewel het schrijvertje, een kevertje dat
behoort tot de familie Gyrinidae. Dit zijn dus allemaal kevers
of zoals de oude Nederlandse naam hiervoor is: de schildvleugeligen.
Denk echter niet dat het Gronings eenvoudig is. Want men
kent er ook de bostiek of schoapetiek, maar daarmee wordt de
gewone teek aangeduid. En met oortiek wordt een oorworm
bedoeld terwijl dat toch overduidelijk geen kever is. Ten slotte kom je in Groningen ook nog de benaming onweerstiekjes
tegen, maar daarmee worden de insecten (nog preciezer de
tripsen) bedoeld die op een warme drukkende zomernamiddag kunnen rondzwermen, waarna vaak een verfrissende
onweersbui losbarst.
Wel een echte kever is de bloartiek, ook wel bloarebieter. Zo
wordt een loopkever oftewel scharrebijter genoemd.
Tot slot nog een Gronings spreekwoord als uitsmijter: "Hai
gaait noar kerk, doar laankbainde muggen veurzingen". Met
de lankbainde muggen worden de gewone steekmuggen
bedoeld. Zoals in de kerk, voordat een psalm wordt aangeheven, een voorzanger de melodie aangeeft, zoemen de muggen voordat je wilt gaan slapen. Het gezegde zegt dus niet
meer en niet minder dan dat men naar bed gaat.
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ALPHEN A/ D RIJN ◄
(0172) 433 514

Ruim 40 jaar gespecialiseerd in:

LIEMPDE (N. Br.) ◄
(0411) 632 647

·• Onderzoek op houtaantasting
• Bestrijding houtworm, huisboktor

HEERHUGOWAARD ◄

en bonte knaagkever
• Zwamsanering op hout en muurwerk
• Polymeer-chemisch herstel van verzwakte

(072) 574 18 56

ECHT (L) ◄
( 0475) 488 378

ASSEN ◄

t 0592) 359 172

balkeinden en houtconstructies
• KOMO, ISO 9002 en VCA* gecertificeerd

(Uit: Nieuw Groninger Woordenboek, K. ter Laan)

Hét insecticide
tegen kruipende insec
• Suspensieconcentraat
• Doeltreffend bij
lage dosering
• Makk~lijk te doseren
• Werkt zowel op poreuze
als op niet poreuze
oppervlakken
• Maakt geen vlekken
• Geurloos

Responsar®SC
BayerEB
Bayer AG, leven<usen
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Samenstelling : 125 9/I Setocyfluthrine - Dosering: 10 ml in 5 l woter in normale omstandigheden - 20 ml in 5 l water m zeer V!Jile omstandigheden •
Toelatingsnummer: voor Nederland: 11790 N: (Boyer BV. Oivision Animol Heolth • Energieweg 1 • 3641 RT Miidrecht) • voor Belg,e. 2497 8 : (Boyer s.o .-n.v. •
Division Ani mol Heolth • Louizoloon 14 3 • 8 • l 050 Brussel) • Voor professioneel gebruik - Gebruik biociden veilig. lees voór gebrvik eerst het etiket en de
productinrormotie.

