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mannevolkstoe/ mèskes toegoan verschillende manieren van dichtknopen hemd
maur' en toai glijk de bokkn van Sienoaj in goede gezondheid verkeren 
maur' en toai glijk de dakwissn gezond maar arm
mee au kluoodn noar de moane sloan een onmogelijke opdracht uitvoeren
mee da geld goan ze gieen putjes zieekn ze moeten er niet op rekenen dat ze veel zullen erven
mee de poebers zidn schrik hebben
mee de ruoo vlè zidn maandstonden hebben
mee de wibbers lin schrik hebben
mee de wulf zidn teveel gegeten hebben
mee den bloai schiete de goai met bluffen kom je ver
mee drè begijn veur een èj te klutsen en ze keun
 den dorre nog nie schieen met veel mensen toch het werk niet kunnen doen
mee een èj opzidn schrik hebben

mee een vuil kot ziddn/een vuil kot hèn
te veel gegeten hebben en maag en darmen zijn van streek 
(bij uitbreiding de meeste symptomen van ziekte)

mee ne hup en ne gèw te snel en slordig gedaan
mee ne hup en nen girla in een oogwenk, erg vlot
mee ne kromme pijl 'n keunde nie schiedn je moet goed materiaal gebruiken
mee nen ik en ne gè vlug
mee roest in de buize zidn last hebben aan de prostaat
mee sijn boddn bij momenten
mee sijn hoar zijn naar de kapper gaan
mee sijn hoar noar buidne erg boos
mee sijn meulekes elders goan het elders proberen
mèt au ga op zij
mijn dziele/dzielegejns uitroep, ipv vloek
mijn gat ieekt, de boddre zal diern bij slechte vooruitzichten
mijn land ligt te bleuzn zegt de boer die tevreden is van zijn akkers
mijn leer schiet af diarree hebben
mijn uoore piero als iemand niet akkoord gaat
minister van buitenlandse binweels een onbelangrijk iemand
moats mee boldersgezegde: met uw eigen gekozen ploeg deelnemen
moestme weedn wa damme nie weedn,
 we zoeme veele weedn bij onoplosbare zaak
mornt komt uook alhiere dat zien we morgen dan wel weer
mulders en bakkers zijn grijbers en pakkers spotrijm


