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hakke bakke breudjen hakke bakke boef aftelrijmpje
halve panne zijn beetje ziek zijn
hee ès teengegoan. gestorven zijn
hee kan zijn hol opsluoovn hij kan er een puntje aanzuigen
hee loat hem verlakkn zich laten ompraten
hee schieedt van au glijk nen hond van zijn stront vertrekken zonder boe of ba te zeggen

hee zal moedn toe zijn om azuoo 'n schuure uit te dessn
hij zal van goeden huize moeten zijn om die vrouw aan haar 
trekken te laten komen

hee zoe uook mee groen hèt vier maukkn over een intrigant
hem bedretsen druk bezig zijn
hem bonte steekkn opgeven in een spel
hem lin te vernilen wrevelig worden
hem nattèrtn wanneer iemand in een moeilijke situatie terechtkomt
hem van tiende/(krommen)hoaze geboarn doen alsof zijn neus bloed
hem veddn deugd hebben in
hèn van iemand op iemand lijken
het al an den dijssle han boldersgezegde: alles wagen, alles op het spel zetten
het an zij  rekkre zijn gestorven zijn 
het èj uit ieen zijn gat vraun alles willen weten
het ès an 't maukn er vormt zich een  onweer met grote wolken
het ès een misse os g'uit de verkieerde broek komt/
het ès een misse os g'uit een wirkmansbroek geschud zijt.

aan je afkomst kun je niets veranderen of loochenen, ofwel : je 
kan het niet helpen als je vader niet rijk is.

het ès een oarme muis die moar ieen holleken heet wie maar één lief heeft gehad is een sukkel
het ès hier gieen fortune het gaat hier niet zo goed
het ès hier in de stommen ambacht niemand die iets zegt
het ès hier Palmezondag er is niemand thuis
het ès iets van niets iets onbeduidends
het ès in de schuure gescheedn verkeerd afgelopen, mislukt
het ès kirmesse in d'hèlle regenen terwijl de zon schijnt
het ès nie vuoor de ganzen gemaukt het is de bedoeling om het te verbruiken (vb. bier of wijn)
het ès nog nie te zot vele, diere,... meevallen (van prijs)

het ès teen Ons Hieere om 't zieerste luoobn
dat is onbegonnen werk, maar ook: 
wat onmogelijk of verboden is toch willen volbrengen

het es wel besteekt het is zijn verdiende loon
het ès wel besteekt het is uw eigen schuld
het ès zuoo woarme dan de kroan gaubn zeer warm weer
het goat van den temmerman tuoon. iemand de deur wijzen
het hem afkuisn vertrekken, weggaan
het ieenigste dat er buidn goat ès de ruook uit de schè gierig zijn
het in zijn boddn hèn het begrijpen, de frank is gevallen
het in zijn mè hèn niet oprecht zijn
het katje van de bende haantje de voorste
het katjen van de bende/stroade koploper van de groep
het kolleken bloazn de schuld krijgen
het lag in zijn leens het was zijn bedoeling
het leevn ès een virkesbloaze: 
os g'er in stekt, sprijng z'obne het leven is gauw voorbij
het leevn ès lijkk een kinderhende: kort en bescheedn het leven is niet veel
het luid over duood (Kluizen ?) er is iemand gestorven op de parochie
het massant mè, 'k he doar massant van, het massant niet dat raakt mij (niet)
het meuld in mijn buik ongemakkelijk zijn
het nie findn zich niet goed, een beetje ziek voelen
het nijpt hem spijt dat iets niet kan of mag
het op zijn lijf hèn bezeten zijn van…
het schaup ès de preud' af drie keer verloren in het spel

het schaup ès de preud' af
het kan niet erger worden dan… dat doet de deur toe,
 meer moet dat niet zijn !

het schuddndul krijn van kolirre koken van woede
het smaukt noar de keele om veele, 
het smaukt noar den trog om nog als het lekker is,kan je er niet genoeg van krijgen
het sop uit ieen zijn hol vraun alles willen weten
het spel ès hespe afgewerkt, tot een goed einde gebracht.
het steekt were zijn bieen uit het is erg, nu het wordt het nog erger



het tijnkt mè wel ik denk het
het vet ès 't er af kaartterm: als de beste kaarten al gespeeld zijn
het vielt doar op zijn gat het plezier,de actie was daar gedaan
het vlieg nadde lichtjes regenen
het zal een beetse gaon gaon zeekkre? men moet ophouden met of over iets te….
het zal zijn konte voarn daar zal hij nog spijt van krijgen
het zand blussen lichtjes regenen
het zoe nen èn hond verlieen stierlijk vervelen
heur bobijne luoopt af de babbelkous is weer bezig
heuren orgel stoa noois stille van een babbelkous
heurn èkstre weunt huoo die vrouw heeft lange benen
hèwd au bust en voedn woarme, vul moadig aun doarme, eet 
daulijks wa toatjespap, niet te dikke en te slap, zet au 
achterpeurtsjen obne en loat al de dokteurs luoobn. advies voor een gezonde voeding: 
hèwd au kwebble zwijg
hèwd aun bek in au pluimn zwijg
hieelige daun afgesteld es nie uitgesteld uitstel is geen afstel 
hodde petodde: woar ès de beste modde? in welke hand zit het?
hoe gruoodren sloebre, hoe mieer geluk met voldoende lef bereik je meer
hoed stoa goed ! gezegd van iemand die zeer opgewekt is en vrolijk.
huoo kuoorde zijn hoogdringend zijn, op het laatste nippertje

huool den éta mazor
zijn hele hebben en houden, maar ook: 
iedereen die iets in de pap te brokken heeft.

hurkt e kieer hiere luister eens goed
hutsepot kewd,drè daun ewd…:hoe hieete da? Op 't vier! raadseltje


