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B  
baal baal 
baan baan 
baan / benoeming ánstél 
baantjesjager streber 
baard baard 
babbelen bábbele 
baden baaje 
bagage gepék 
bagagedrager fietsendraeger 
bagatel vliēgescheet / muggescheet 
baggerturf schreng 
baker wiesvròw 
bakker bekker 
baksteen bákstieën 
balkenbrij balkenbreej / breej 
ballon belón 
banen paeje 
bang báng / schòw 
bangerik schietbòks / schiethuus / schòwwe schieterd / 

schòwwerik 
bangigheid schòwweghejd 
banketletter bòtterletter 
barbeel (witvis) barbeel 
barometer doonderglas, waerglas 
barrevoets bárvoēts / bervoēts 
baten bate 
bed bed 
bedelaar kruujer / schójjer / kleenkelekker 
bedelbrief schojbriēf 
bedelen schojje / bedaele 
bedelmonnik schojpaoter 
bedenkelijk pruts 
bederven  bedaerve / verkloeëte / verkammezäöle 
bedevaart vaart 
bediende knaech(-t) 
bedienen bediēne 
bedoeld, bestemd beteejd 
bedoelen maene 
bedonderen / bedotten / bedriegen /   
beduvelen 

betoepe / bemietere / beziebele 

bedorven bedörve / voel 
bedorven / rot voel 
bedriegen bedriēge 
bedriegerij / bedotterij verneukereej 



bedrijf bedriēf / gesjeft 
bedrijvig iemand bedriēveg / benūverd iemes 
bedrijvigheid behaej 
bedrinken (zich -) bezatte (zien aege -) 
bedroeven vaore 
bedrogen (zich - voelen) bezekt (zien aege - vule) 
beek beek 
been bieën 
beer baer 
beest bieës(-t) 
beet nemen beej de puuët vatte 
beetgenomen geklót 
beetje (‘n -) bitje (‘n -) / bitske 
beetnemen kloeëte / vatte 
begerig begerreg / hápschárreg 
beginneling ánspender 
beginnen beginne 
beginnen poeët án slaon / poeët án speule 
beginner ánmaeker / ánspender 
beginstadium van zwangerschap ángeteld 
begrafenis begreffenis 
begrijpen begriepe 
begrip bezeej 
begroten begroeëte 
behaard behäörd 
behoorlijk behuuërlek 
behoren behuuëre 
beide bejs 
beide kanten bejskânte 
bejaarde man bejäörde meens 
beker  beker 
bekijken bekiēke 
bekijken (aandachtig -) bekiēk(-e-)s 
bekokstoven bekònkele 
bekrassen (be-)schräöme 
bekvechten stechele / strene 
bekvechten rūbele / spitsmoele / stechele / strene / 

vrejgele 
bekvechter stechelaar / strener 
bekwaam bekwaom / durknaejd 
bekwaam, bedreven durknaejd / durtowd 
belangrijk vernaam 
belazeren, bedotten betoepe / kölle / vernággele / verneuke 
beledigd getraeje 
beledigen áffroontieëre 
beleefd belaefd 
België Bels 
beliegen beliēge 
beloeren bespienze / áfspieze 
belonen beloeëne 
beloven beloeëve 
bemoeien bemoeje 
bemoeienis umkiēkes 



beneden beneeje 
benevens bezwiēges 
benjamin schárkuukske 
benul belul 
bepalen bepaole 
bericht tient 
beroerte beslág 
bes baer / kral / miemer 
beschadiging bluts 
beschuit beschuut 
beschuitbol bestél 
beschuldigen ántiēge 
besmetten ánstaeke 
bespioneren áfspienze 
bespotten áfgaeve 
bespraakt getáld 
best (zijn - doen) baest (zien - doēn) 
beste baeste 
besteden besteeje 
besteden spendieëre 
bestemd / bedoeld beteejd 
bestendig weer vâs(-t) waer 
betalen beráppe 
betamen betame 
betasten foemele 
beter baeter 
betonvloer betòndék 
betraand betraond 
betrappen áttrepieëre / snäöje / tráppieëre 
betreft betreft 
betten bette 
betwisten áfstraevele 
beu kòts / zat 
beurs (lichaam) lens 
beurs (vrucht) boekziēk 
beurt toēr 
bevallen / aanstaan gaaje 
bevelen bevaele 
beven / bibberen dazele / riēre / riejere 
bevoegd koompetent 
bevoogden bemaestere 
bevriezen bevriēze 
bevruchten (pluimvee) traeje 
bevuild smoetseg 
bewaarschool bewaarschól / kákschól 
bewaren verware 
bewasemen bezwaaje 
beweeglijk mager meisje spinnegrits 
bewegen / bijbenen sporte 
beweging sjars 
beweging nemen vertraeje 
bewijs bewies 
bewusteloos bezwiemd 



bezem bessem 
bezigheid (omslachtige -) getoddel 
bezigheid / hobby ávvedasie 
bezinksel drábbek 
bezitting / eigendom rivvenuuj 
bezuren besniēte 
bezwaar bezwaor 
bibberen razele 
bidden bidde 
bidprentje bidpreentje 
bieden bieje 
bier biēr 
bier (donker en licht samen) half’um 
bierpul (soort -) schöpke 
bierpul met oor swaerkendágsglas 
big bág 
biggetjeskont kierkeskoont 
bij beej 
bij (insect) beej 
bij de hand / vlug kiebeg 
Bijbel Biēbel 
bijdehand vinneg 
bijeenhoren / passen rieme 
bijenkoningin beejemoēr 
bijl biel 
bijna bekânts / host / òngevaer / òntreent, 

oontreent 
bijten biete 
bijvoorbeeld bevurbild / beejvurbild 
bijzonder bezoonder 
bil bats / wáng 
bilnaad batsennaod, strötje 
binden biende 
binnenkort strákkes / stik / dalek 
binnenkort ânderdaag 
binnenplaats toe(-w-)pláts 
binnenste buiten krángs 
binnenste buiten keren waene 
bips vot / koont 
bits kijven nitse 
blaar blaor 
blaas blaos 
blaasmuziek (ondeskundig) getoēt 
blad blad 
bladeren (’t vallen van -) rūzele 
bladluis bladluūs 
Blasiuszegen hâlszaegen 
blazen (op een muziekinstrument) toēte 
bleek vaal 
bleek (huidskleur) blieëk 
bleek (van gelaatskleur) blas 
blij bliej 
blijven bliēve 



bliksemafleider bliksemtrekker 
bliksemen werlichte 
blindendarmontsteking kliek 
bloed bloēd 
bloeden bloeje 
bloedvergiftiging bläöjende roeës 
bloei bläöj 
bloeien bläöje 
bloem bloem 
bloempot bloempot 
bloesem bläöj 
blokje spek ruterke 
bloot bloeët 
blootsvoets bárvoēts 
blut keps / knoeks / foeks / kedöl 
bobbel boebel 
bochel  poekel 
bocht bòcht 
bodem bòjjem 
boedelscheiden uutrén doēn 
boek boēk 
boeket bos 
boekvink botvink 
boel (’n hele -) ennen boēl / ‘n dél 
boerderij boērdereej 
boeren / oprispen käöke 
boerenkinkel knörft 
boerenknecht zwejtser 
boerenkool boērekoeël / boēremoes (gekookt) 
boerenwormkruid rejndersknöp 
boeten besniēte 
bok bòk 
bokking bukkum 
boksen bòkse 
bokspringen bòkspringe 
bolderwagen bolderkár 
bollen boeke 
bolstaand geboekt 
bom bòm 
bomvol griesvol 
bon bòn 
bonen van de draad ontdoen ringe / vaeme 
bonenstok boeënestaak 
bonenstro boeëneströj 
boodschappen bòdschappe 
boodschappentas bòdschappetas / mat 
boog boeëg 
boog (voor ’t pijlschieten) pielenboog 
boogconstructie verwulf 
boogvink botvink 
boom boeëm 
boomgaard bongerd 
boon boeën 



boor boor 
boos kwoj / nut 
boosheid kwaod / kwaodwilleghejd 
boot boeët 
bord (etens-) telder 
bordes verhoeëg 
boren bore 
borrelen koerele 
borrelglaasje dröpkesglaeske 
borreltje dröpke 
borstel bors(-t-)el 
borstrok himdrok 
borstwelving kòmvur 
bos (bloemen) bos 
bos (bomen) bòs 
bos, bundel bössel 
bosje bloemen böske bloeme 
boswachter garresjas 
bot knaok 
boter bòtter 
boterham bòttrám 
boterhamvlees broeëdvlaes 
botervloot bòtterschòttel 
botje in elleboog lektries knökske / jommerknökske 
botsauto boetsowtòw 
botsen boetse / knoepe / knoetse 
bouwland (omheind) kemp 
bouwval brats / gebraak / krák 
bouwvallig gebouw schábbraak 
boven baove (bw.) / bovve (vz.) 
bovendien daorbeej / des 
bovenlicht bovvelicht 
bovenrok aoverrok 
bovenste bovveste / bövveste 
braaksel kòts, speej 
braambes braom / bròmbaer 
braden braoje 
brand brând 
brandstof stokes 
brandweerwagen späötwage 
brasem bressem 
breed brieëd 
breed, lomp geval schavaak 
breedvoerig umsténdeg 
breien strikke 
breimandje travaleuske 
breinaald brejnaold 
breiplankje strikhäöltje 
breken braeke 
brem brem 
brengen brenge 
bretel help / galg 
bretels helpe / galge 



brief briēf 
broche bros 
broeden broeje 
broedse kip kloek 
broek bòks 
broekriem bòksenband / bòkseriēm 
broekzak bòksetés  
broer bruūr 
brombeer knaojkoont 
brommen bròmme 
bromvlieg maajeschieter 
bron bròn / sprung 
brons broons 
bronstig (bep. dieren) rits 
bronwater levvend water 
brood broeëd / weg 
brooddeeg weggendieëg 
brouwsel lierie 
brug brug 
bruid bruud 
bruiloft brulleft 
bruin bruun 
bruinachtig bruunaechteg 
bruinbrood bruneweg 
brutaal astrânt 
brutale grote mond smoelwaerk 
brutale rekel vrechláp 
brutale vlerk astrânte vlegel  
bruto (gewicht) voel 
buffet (in een café) teek / zeenk 
bui buuj 
buidel buūl 
buideltas schurs 
buik boek 
buikband kwikbând 
buikkramp boeklâst 
buikloop dunne / geroets / loeëpereej 
buikpijn boekpien / paenspien 
buil buts, buul 
buil/bult vertonend gebutst 
buis buūs 
buitelen keukele / räölese / rölse 
buiten bute 
buitenlander butelânder 
buitenshuis buteshuus 
bult broebel, hoep 
buntgras smele 
bunzing ulk 
burgemeester börgemaester 
bus bus 
buskruit polver 
buurman buurman / naober 
buurvrouw naobervrow / naobervrommes 



buut, aftikplaats stok / tielepaos(-t) 
 


