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ieekt aun neuze? is er nieuws op komst?
ieen an ’t gat goan in confrontatie gaan met…
ieen bè den bok doen iemand foppen, bedriegen, van iemand profiteren
ieen bè zijn lebers hèn iemand beet nemen 
ieen bloaskes wijsmaukkn iemand blaasjes verkopen, iets wijsmaken
ieen bot zèdn iemand sprakeloos maken

ieen den hoanestep lieern
een kind zijn slip achteraan omhoog 
trekken (BIR) en hem zo vooruit duwen.

ieen deur de stront trekkn iemand kleineren, afbreken
ieen die huoo gelèjd es een stukje pretentie
ieen die veel op zijn hoedsen zet een stukje pretentie
ieen die zijn irabble gescheld es iemand die gestorven is
ieen krèddn iemand aansporen om iets te durven
ieen mee moederkenszalve vleier

ieen mee zijn èn vèdde smirn
iemand iets geven dat eigenlijk van die persoon komt
maar ook: poets wederom poets

ieen ne kèj kokkn iemand foppen
ieen nie keun vuoorspelln niet op voorhand weten wat iemand zal doen
ieen op zijn bruood geevn iemand berispen
ieen op zijn struoot trekkn iemand liggen hebben
ieen te kitsn hèn iemand bij de kraag vatten
ieen zijn asse afschèbbn iemand onder handen nemen, slaag geven
ieen zijn gaubre loan iemand verwijten
ieen zijn kluoodn afsnèn roddelen over
ieen zijn panne vul geevn iemand op zijn plaats zetten
ieen zijn vel afstruoobn teveel doen betalen
ieen zijn veure uitrèn met iemand afrekenen (kan zowel letterlijk als figuurlijk)

ieen zijn woadre afnijbn
boldersgezegde: Iemand de pas afsnijden, 
zijn kans ontnemen

ieene vuoor t' hèn en te trèn een goeie keuze als man/vrouw
iets van 'k zal au goan hèn iets waardeloos
ieveranst inken van doen aangeven aan de overheid
ieveranst mee èrs lin ergens wat kunnen krijgen, maar ook:  ergens verliefd zijn
ieveranst vele in weedn morele pijn hebben
ieveranst/ieverst zijn slets an vaun zich er niet voor inzetten
ieverst/ieverans zij slaboarus insloan ongevraagd willen meepraten
ik wasse mè nog schuoone moar 'k druoo luoolijk op cynisch gezegde van personen die ouder en lelijker worden
ik wil der van af zijn ik weet het niet meer
ik zoe der mijn kadde van spreekkn het grondig beu zijn
in aun does/nest kruibn gaan slapen

in Blènbirge begrauvn zijn
op de begrafenis is er weinig verdriet vanwege de erfenis: hij
is begraven in "Blijenberge"

in de kinders ziddn kinderen hebben
in de penne trekkn veel rekenen
in de smuoor blijvn han wegblijven op café
in de sossetèt van de gelapte broek ziddn getrouwd zijn
in de stront gbloazn hèn veel sproeten hebben
in den drank ziddn veel drinken
in den duuk in 't geheim,onderduims
in den heemle hangd een hespe en ze moe nog begost worn 
vuoor d'ieeste schuoonmoedre die overeenkomt 
mee eur schuoondochtre spotrijm op schoonmoeder/-dochter
In den hutsepot woas ter gieen vlees, suoo ter stondn
uook geen uoon op. gezegd wanneer iets erg tegengevallen is
in een è kassrolle maukte de beste soebe een oudere vrouw weet het meest van goed vrijen
in een vliende fietisse vlug
in het fijn lijnwoad wirkn overwegend vrouwen als collega hebben
in heur kinderbedde lin pas bevallen zijn
in ieen zijn raubn schijdn iemand tegenwerken
in poziese zijn zwanger zijn
in slavente sloan flauwvallen, ook: niet meer verder kunnen
in slavènte/spurre sloan/valln in ruzie vallen
in spurte lin in conflict liggen



in 't hoendershol nijbn verkeerde manier van knikkeren (met vingertoppen)
in tren trekn op gang trekken
in tren zijn in contact zijn
in vliende voane in je hemd
in weten geraakt zijn door
In zij vier schiedn in actie komen
in zijn eet zijn goeie eetlust hebben
in zijn gat gebeedn zijn geaffronteerd zijn
in zijn vleurijnk tertn sexueel of anderszins onvoldoende presteren
in zijn wiekke geschodn zijn boos zijn


