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gaube treeze 't ès pap om een kind te doen eten
ge keun nie lun en den ommegank doen je kan geen twee dingen tegelijk
ge keunt au èrs in 't zand bakkn erg warm weer zijn
ge keunt vuoor de keure in de gracht nie falln de moeite van het overwegen niet waard
ge moet nie noar zijn voedn kijkkn je moet hem niet onderschatten
ge stoat doar mee au meulekes te kijk staan
ge zieta van hiere als je dat denkt
ge zil sijn wurkle nie schreebn die zal je niets wijsmaken

ge zil sulferblomme moedn snèn
gezegd tegen iemand wiens kinderen willen trouwen,
maar die de aanstaande niet ziet zitten

ge zil vandau nog aun duim in au gat breekkn als iemand een pechdag heeft 
geborn zijn mee een mollepeutjen/mollepuootsjen altijd geluk hebben
geklieed zijn glijk moeder allegonde slordig, potsierlijk gekleed zijn
gepakt zijn van een vliende siegarre/siegoarre in verwachting zijn
gepoept zijn van den hoaze opgewonden zijn, iets vlug willen doen
gès geevn doorgaan, gas geven
gestampt/uitgesneen heure pa zijn lijken op zijn vader
gestroald zijn toe op zijn bloaze woedend zijn
getaukt zijn toe op zijn bloaze diep beledigd zijn.
gieen afdraun hèn mee mallekoar niets te maken hebben met elkaar
gieen apprènse van geen sprake van
gieen avance hèn geen zin hebben, niets helpen 
gieen blèn tand hèn geen blijde tand: altijd droevig zijn
gieen bom taukkn geen degelijke, goede prestaties leveren
gieen hert hèn op niet graag doen
gieen krom in iets hèn geen erg in iets hebben
gieen opkort maukkn niet haastig zijn
gieen schau geevn zo mager zijn (dat je zelfs geen schaduw afwerpt)
gieen sjiekke toebak wird waardeloos
gieen steekke niets
gieen zidnd gat hèn een aktief iemand
gildeken dust een groepje dat graag drinkt
glijk ne puij op ne weelink en mee ne schup in de gracht. als je van iemand niet weet wat hij er zat te doen

goan doe komn
wie naar een feestje gaat moet 
op zijn beurt ook wel iemand vragen

goan glijk ne snèrre snel stappen
God schept den dag en moeder de soebe moeder is de baas (dit om ruzie te vermijden)
God seent au mee ieen miljoen en geef mè den helft humoristische variant op het avondlijk kruisje geven
God zalt au luoon mee irreweedn en buoon bedankt maar toch
God zeend au (God) bewoard au (dan de slekkn 
an au gat nie kommn lekkn) humoristische toevoeging bij het avondlijke kruisje
goe geload/besneukeld/poebeloere zijn dronken zijn
goe kommet uit op goed geluk
goeste ès kuoop wie het graag ziet betaalt er voor
grèw en blèw bijna altijd
griet,groat,wante raadselrijmpje
gruoode voedn hèn groot van boezem zijn
guipla,jiepla uitroep


