
 Nederlands - Venrods 

  
A  
aal aol  
aalbes miemer 
aan elkaar ánén 
aanaarden ánaerde 
aanbesteding ánbesteejing 
aandacht bedrág  
aandachtig ándaachteg 
aaneengesloten ánéngeslote 
aangaan licht (plotseling -) ánfloepe 
aanhalen riffrieëre 
aanhalig meisje kroelkoont 
aanhangwagen ánhenger 
aanhitsen (án-)hisse 
aanhoudende regen stiefraegen 
aankleden (slecht -) ánpòngele 
aanklooien tròntele / ánklojje  
aankomen / vermeerderen vunke 
aanloop (bezoek) ánloeëp 
aanmaning maanbriēf 
aanmerking reklássie 
aanmodderen hinklojje 
aanpassen ánpâsse 
aanprutsen hinkloeëte 
aanrecht anraecht / gòtstieën 
aanrommelen hinklojje 
aanspraak ántaal 
aanspraak / gezelschap kòmpeneej 
aanspraak maken op prittendieëre 
aanstaan gaaje 
aansteker ketser / vuurketser 
aanstellerig iemand ánstellereg iemes 
aanstellerigheid behaej 
aanstellerij  ánstellereej / ánstel 
aanstelster kwikbil 
aanstichter ánmaeker 
aanstonds / dadelijk zoeë medieën / stik / dalek 
aantal ántal / dél / háffel 
aantal (bepaald) taksaat 
aantal (onbepaald) del 
aantikken (bij een spel) toeke 
aantrekkelijk proont 
aanvangen / beginnen poeët án slaon 
aanvegen (met een bezem) kaere 
aanvoerder ánvoerder 



aanzetten tot iets òpstoeke / steuke 
aanzetten tot iets laakbaars òpstoeke 
aar (korenaar) korenaor 
aardappel aerpel / waterbol 
aardappelmandje schrebberke 
aardappelmes aerpel(-e-)mes / pluutje 
aardbei erdsbees 
aarde aerd 
aardig oeleg 
aars poepgetje 
aarzelen rikraoje 
aas zoeken òzekke 
aasvlieg stroontvliēg 
abrikoos ábrikoeës 
accordeon trekbuūl / trekmonika / trekzák / trekkâst 
acht aacht 
achteloos neergooien nérkwákke 
achter elkaar aachterén 
achterbroekzak koontetés 
achterhouden (in kennis) verhaele 
achterkeuken stort 
achterom aachterum 
achterom blijven aachterum bliēve 
achterover aachteraover 
achterste aachteraend / echterste 
achterstevoren áchtersteveur / áchterstevurre 
achteruit aachteruut 
achterwege áchterweges 
achterwerk vot / wan 
achtnemen (zich in -) zien aege ware 
adelaarsvaren vaan 
adem ojjem / ossem 
ademen ojjeme 
ader aor 
af klaor / aaf / verreg 
af en toe maej / mit tieje(-s) / sòmtieds 
af en toe maej, mit tieje, smejs, sòmtieds 
af, klaar verreg 
afbedelen áftroonsele 
afbidden (pijn -) áfbidde 
afbranden áfstoke 
afdak áfdák 
afdinger prengel 
afdoen áfdoēn 
Afferden Offerde 
afgaan áfgaon 
afgeven áfgaeve 
afgeven / schenken verdoēn 
afgezakt / scheef (fig.) half elf 
afgezien van bezwiēges 
afgieten áfgiēte / áfschudde 
afglijden (langzaam) zaele 
afglijden (met vaart) roetse 



afgrond sloont / áfgroond 
afgunst kif 
afgunst opwekken spiēgele 
afhakken áfhòwwe 
afhalen (boontjes -) áfhale 
afkeer tonen van zien aege schudde 
afkerig wers 
afkomst áfkòms(-t) 
afkraken áfkaeme 
aflaat áflaot 
afloop uutbendel / uutval 
aflopen vare / áflooëpe 
afluisteren áfhuuëre 
afmatten áfpejgere 
afpakken áfstrietse 
afpalen áfpäöle 
afpassen (met de voeten) (áf-)traeje 
afraffelen roefele 
afranselen áfsmaere 
afranselen / aframmelen áfsmaere / deksele / pienzele / troēve / wikse 
afrastering gelient 
afreageren uutboeste 
africhten zege 
afrikaantjes stinkerkers 
afslager (veiling) rūper 
aftikplaats / buut stok / tielepaos(-t) 
aftroeven tumpe 
aftroggelen áftroonsele 
afvoergreppeltje lupke 
afvoersloot lejgraaf 
afwaswater schòttel(-e-)water 
afzetten snìjje, sneeje 
afzoeken áfstrietse 
Aijen Äöje 
akker / veld plák 
akkerhoornbloem hoondsbloem 
akkerwinde pispötje 
aleer allieër / vurrallieër 
alhoewel schóns 
alkoof bedstaej /beddekâs(-t) 
allang lengs 
alleen allieën / allenneg 
allemaal allemól / geliek 
alles (letterlijk) de gânse kliembiem 
allicht licht 
als as / wie(-j) 
als je as geej / á’che 
alsof ofwent 
alstublieft âsteblief(-t) 
altaar âltaor 
altijd âltied / âlt / âltiejeg / âlzelaeve / toezjoēr 
alvast alves(-t) 
alvast vest 



amateur ánvenger 
amper kwellek 
amper / nauwlijks ámpel / aamper 
ander ânder 
andere ândere 
anders ânders 
angelusklokje klepklökske / pimpklökske 
angst engst 
angst floep 
angsthaas schietbòks / schiethuus / schòwwe schieterd 
angstig engsteg 
anjelier (anjer) flet / snuffelke 
anjers (klein) stinkflette 
antwoord ântwoord 
appelmoes áppel(-e-)moes / áppelprut / prut 
appelstroop kruut 
appetijtelijk áppetietelek 
arbeid waerk / vandoēn 
arbeid verrichten uutzette 
arbeiders waerkluuj 
arbeidsongeschikt (tijdelijk -) ien d’n ònval zien 
arm (- uit de kom) aerm (- uut de kòm) 
arm (lichaamsdeel) aerm 
arm (niet rijk) aerm 
armkorfje koomplementekörfke 
armoede aermoej / oeëzel / ozel 
armoedig aermoejeg 
armoedzaaier aermoedzaejer 
armsgat aermsgat 
armzalig mietereg 
aroma snuf 
asfalteren tárre 
asfaltpapier dáklaer 
asfaltweg tárweg 
asperges sperjes 
au aowieë 
autoscooter boetsowtoows 
avond aovend 
avond (iedere -) iederen aovend 
avondeten aovendaete 
avondgebed bedspiēs 
azen aoze 
azijn eek / ázien 
 


