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van ’t gemieentenhuis gedonderd zijn op trouwen staan
van de kapelle geklieed zijn kleding uit de kapelwagen, van de armen
van de moare gereen zijn half gek zijn
van de vliende fluide zijn de vader niet kennen
van den duuvle of d'hèlle schouw zijn van niets of iemand bang
van den èn trample ouderwets
van den hoaze gepoept zijn erg gehaast zijn
van eednswee wat het eten betreft
van een schuoone vrè keunde niet eedn er moet ook geld zijn
van essen tènde van begin tot einde,helemaal
van essentent van overal
van iets over zijn vol zijn van
van 'k zal au goan hèn niet zo goed geslaagd
van nen ezel op de moart gescheedn zijn arm geboren zijn, maar ook: onooglijk (voorwerp)
van riefken naar raufken van het kastje naar de muur en van Pontius nar Pilatus
van 't alverdrèn donkre verdacht
van tiene neene hoogst waarschijnljk
van vespers en lof komt er niets op 't hof, 
en 't sermoen keume zelve doen excuus om niet naar de kerk te gaan
van vlieeswee wat het vlees betreft
van zij ladde geevn kabaal maken
van zij sies lin bewusteloos zijn
van zijn gat geevn enthousiast doen, van zijn ladde geven
van zijn ladde geevn enthousiast doen, van zijn gat geven
van zijn tak/bonjour/neuze maukkn reclameren/klagen
veel ambras, kak, siesie, toepee an zijn broek han hèn goed gekleede pretentieuze man, een glishieerken
veel volk in de stoasse een zware boezem
vergeevn zijn/ziddn van den horre/dust scheel zien van honger/dorst
verrèkkn van den dust. grote dorst hebben
vliem/bal precieze plaats
vlien van mee zijn gat altijd geluk hebben
vrèn da au hoar deur au mutse groeit/
het hoar deur zijn mutse vrèn hevig vrijen
vuoor gieen gès/ oar te betrèn zijn onbetrouwbaar zijn

vuoor 't schaup speeln
in een spel: 
als ieder 1 keer heeft gewonnen speelt men een derde keer

vuoorn de bru/den trèn stoan stotteren


