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è moar allij wel wel
eedn toeda au gat mee 'n teude stoat veel eten
een bescheedne komisse een slecht uitgevoerde opdracht
een bieeste an de kant doen na het slachten een stuk vee verwerken
een bieeste maukkn geluk in 't spel hebben
een è schuure die in brande schiet… over een late liefde
een èj klutsn een sigaret roken

een goe kirmesse ès een gieesselij wird
als je kan feesten, dan kan je daarna ook werken ! 
Het feest is het waard

een half gemet weezne / een weezn hèn glijk een half gemet een groot gezicht
een halve panne ziekelijk, niet erg gezond
een holleken vuoorn hèn op een goed blaadje staan
een kalf da nooit een rend zal worn iemand die nooit volwassen wordt
een kallepoebe zèdn het haar vastnemen en er eventjes op kloppen als beloning
een kalveken kuoobn overgeven, braken
een kantjen àn hèn dronken zijn
een keele kost veele over iemand die veel drinkt
een kriebende/kraukende kèrre rèj (nog) vèrre een zieke/klagende mens kan nog lang leven
een pird da gieen strijng wil span het paard wil niet werken
een pirre op hèn dronken zijn
een puoode schijtkèzn, vuoor- bijna (voor) niets
een ree gad hèn zwaar ziek zijn
een rodde afsteekknn een lange vertelling doen, toespraak houden 
een scheede die langst de bille in de pispot slort malse scheet, billeslisser
een scheede in een flasse een slecht resultaat
een smeede hèn van ('t fleurus) een beetje hebben van (vb. longontsteking)
een smeede van zijn moeder hèn lijken op zijn moeder 
een stoande kèrre hèn pinten op overschot staan hebben op café
een to hèn die nie zal bevriezn blijven tateren
een tsieezekesmuile hèn niet betrouwbaar zijn
een vuilblek vertel leuns van een roddelaar(ster)
een zendij krijn een deeltje van het geslachte varken krijgen 
een zurge zonder gat iemand die gemakkelijk door het leven gaat.
eentjen van 't stirfhuis een rondje van de cafébaas
èffn dikke luoobn veel volk
elk zij puibe en elk zijn toebak elk zijn goesting,keuze
elk zijn schelle elk zijn deel
en doarmee ponlom/basta/uit daarmee is alles gezegd
essentènde zijn ten einde raad zijn, op zijn
eur madamken nog hèn maagd zijn
evergemschen bucht, vliegd in de lucht, vliegd in de wolkn 
en goa d'helle bevolkn spotrijm op Evergem
èwèl...een kadde zeg mièw als men geen zin heeft om te antwoorden
ewksten voerman weet zijn ree een vakman weet wat het best is


