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da bijt in mijn bille dat zou ik graag hebben,kopen,opeten
da goa goe an dat loopt vlot
da kant er noar luistren dat kan de reden zijn
da land lig vau land dat niet bebouwd,beplant is
da soe bè mè nie inklebbn dat maakt bij mij geen kans
da weer ès om road veranderlijk weer
da weere smijt op bewolkt, onweerachtig worden
da zijn gieen doenijn, dad ès gieen doejns ongehoord
dad ès den buut dat is de bedoeling, het doel
dad ès den duuk dat is de oplossing
dad és een dijne dat zijn nogal lappen
dad ès gieen ganzn wachtn dat is geen lachtertje.
dad es mijn tik dat heb ik graag
dat es mijn for dat kan ik goed
da't schè gaf, het+(wirkword)+- in grote mate (vb: het regende heel erg)
de blè schort' uidhan een thuiswacht hebben
de bliekkn zijn binne het doel is bereikt
de bloaze hèn geen zin in iets hebben,uitvluchten zoeken
de boddre opgeedn/opgefrit hèn de schuld krijgen
de die sluit nie nè die vrouw is sexueel meegaand
de fiedels krijn woedeuitbarsting krijgen
de geweun trample de gewone gang van zaken
de kadde zit in d'horlooze er is ruzie in het huishouden
de kantveure uitrèn kinderspel: met hand in iemands achterwerk wrijven
de koefre an 't gat en de scheel op 't huoofd enkel die kleren bezitten die men aan heeft
de loatste man de zak opgeevn laatst naar huis gaan
de macht van 't volk doe nen osse kibn samen bereikt men altijd een beter resultaat
de moere en de voare een kleine wervelwind.
de mun pissn lichtjes regenen
de pielul hèn geen zin hebben om te werken
de rechten uitènd kèn de waarheid weten
de rijkstn zijn op 't kirkhof gierig zijn
de schuoonste pirdn worn op stal verkocht. meisjes vinden de beste man thuis.
de Slense toale ès de schuoonste van amoale het Sleinse dialect is het mooiste van allemaal.
de stront uit zijn hol bedorven zijn rotverwend zijn 

de vonte ee gewèjd
als een kind sommige karaktertrekken heeft 
van zijn doop-peter of -meter.

de vuilste virkes wiln altijd 't schuoonste struoot wie het minst verdient, wil steeds het schoonste en beste deel.
de wind kom suur er is kouder weer op komst
de wind stinkt, 't goa stront reenen er is slecht weer op komst
den bak af zijn spelterm: verliezen
den blenden moe gelieed worn een zwakker/dommer persoon moet geholpen worden
den dien doe mè bloed zieekn die persoon maakt mij erg boos
den dien ès nogal thuis die man seksueel heel actief, maar ook: zich snel thuis voelen
den effenoare in hèn punctueel zijn
den effenoare uithan zich voordoen zeer punctueel te zijn
den hird uitschijdn te ver gaan
den hoane stoa were in zijn vleurijnk te terten een haan toont zich de baas over zijn kippen, ook figuurlijk
der de lap op lèn trouwen
der de riedepetiet van krijn er de kriebels, een opgejut gevoel van krijgen
der een gurde in goan er invliegen, hard werken of vechten
der een tuud/puint/pin/putshuoofd van krijn er een punthoofd van krijgen
der gieen gat anzien niet weten hoe iets op te lossen, aan iets te beginnen
der gieen rede van keun maukkn het niet begrijpen
der mag gieen scheede verkieerd zidn er mag niets verkeerd gaan
der mee sijn klakke noar sloan slordig, nonchalant te werk gaan, met slecht resultaat.
der ne schup in geevn er de brui aan geven
der nie loadn an lutsn zich niet laten doen
der niets van (keun) wegdraun er niets van (kunnen) begrijpen
der ten overste kop inzidn financiële of andere moeilijkheden hebben
der van getaukt zijn graag hebben, verliefd zijn op
der van hèn dronken, ziek, verkouden zijn
der vet andoen overdrijven
der zijn brabble insloan onbeleefd tussenkomen



der zijn deun in hèn er plezier in hebben
der zijn duood van hoaln iets zich zeer erg aantrekken
der zijn muizen in/laddn an ’t huis dat mag niet publiek worden.

vooral gezegd als kinderen meeluisteren
der zijn nog/veel koen dien bloare ieedn er zijn nog mensen met dezelfde naam
der zijn slets/teek/tsjoep/schreebre an vaun het zich niet aantrekken
deur de neuze zijn/zidn dronken zijn
deur de veure van zijn gat luoobn erg zelfingenomen zijn
die nie besnot es, moe nie niezn als je niet schuldig bent, moet je je niet schuldig voelen
die op zijn weezne valt, schent guool zijn angezichte wie iets misdoet, kan het niet verstoppen
dikke zidn genoeg gegeten hebben

doar ès gieen nonnenvlies an
een meisje dat naar de kerk gaat omdat het moet, maar niet 
godsvruchtig is. 

doet de boalde toe, der luoopt een zeu op t'hof, of 
humoristisch: doe de zeu toe, t'hekken loopt van 't hof bij opslaande maag
duoo van den horre/dust/goeste/voarre/kollirre erg veel honger/dorst/zin/schrik/woede …

duooze ès alles in

spelterm: wanneer bij het knikkeren uw knikker in het doel 
belandt, moet men de tot dan gewonnen knikkers opnieuw 
in het doel deponeren.

d'uurn groen nie an den buoom er moet doorgewerkt worden.


