
 Nederlands - Venrods 

  
G  
gaaf gieëf 
gaaf, heel álleng 
gaan gaon 
gaan (er vandoor -) bieën make / ‘r tussenuutgaon / ‘r tussenuut 

kniepe / ‘r tussenuut paere 
gammel / versleten (b.v. fiets) gámmel 
gammel / wankel lendelaam 
gang gáng 
gapen giēzele 
gappen gáppe 
garde klopriēske / riēske 
gareel getów 
garen door het oog van de naald halen vaeme 
garen in naald doen vaeme 
garendraad(je) garevaem 
gas gas 
gat gat 
gaten (in de – hebben) smiēze (ien de - hebbe) / snötje (ien ‘t - 

hebbe) 
gauw drej / schielek / stik / vot 
gebak gebek 
gebakje taartje 
gebarend spreken wejstere 
gebeurtenis speul 
geboorte gebòrt 
gebrek mánkássie 
gebroeders gebruūrs 
gebruik gebruuk 
gedachte deunk 
gedijen gedeeje 
gedoe gedoejs / gedoens / speul 
gedonder, geduvel gemieter 
gedrag gedrág 
gedwee gedwieë / zeeg 
geel gael 
geelzucht gaelvaerf 
geen gén 
geest gieëst 
geestelijke gésseleke 
geeuwen giēzele 
gefopt geklót 
gehaktbal frikkedél 
gehard durtówd 
geheel gehieël 



geheel en al völleg 
gehele tijd toezjoēr 
gehorig gehuuëreg 
gehorig, zwaar lopen stalpere 
gehuil gehuul 
gehurkt zitten  òp de huukskes zitte 
gejaagd horteg 
gek  gek / arég / máf 
gek (iemand - maken) gek / máf (iemes - make) 
gekarteld gehággeld 
gekerfd haar split 
gekibbel gestechel 
gekleed (armoedig -) aermoejeg ánziēn 
gekneusd / gekwetst gekwejjerd 
gelatine / gelei bibbel 
geld geld 
geld bij elkaar leggen láppe 
gele kleur (felle) kákgael 
geleiachtig sladderaechteg 
geleidelijk stadeg 
geleuter gesáwwel 
gelijk geliek / kiet 
gelijk aan wie / wiej 
gelijken stale 
gelijkend tenaard 
gelijkenis waeze / weze 
gelijkmaken slichte 
gelijkmatig geliekelek 
geloof geloeëf 
geloven geluuëve 
gelovig geluuëveg 
geluid geluud 
geluk geluk 
gelukkig(-e) gelukkeg(-e) 
gemakkelijk hendeg, rillek 
gemakkelijk(-e) (ge-)mekkelek(-e) 
gemakstoel op een slaapkamer stellingske 
gemeen lieëg, smerreg 
gemeenheid nutteghejd 
gemeente gemaent(-e) 
gemenigheid nutteghejd 
gemompel gemoemel 
genoeg genoeg(-t) / zat 
geprikkeldheid knaojzin 
gereed verreg / klaor / áf / spits 
gereedschap gerej / gerieëd / geschieër / getuug 
geregeld / voortdurend sténdeg / gedureg 
geruime tijd lengs 
gesmeed hekwerk stáketsel 
gesp gâspel / gespel 
gesteld op bats 
gestremde melk vróngel 
gestuntel gehámpel 



gesukkel getoemel 
getob geplaar 
getroosten (zich -)  getroeëste (zien aege -) 
geur snuf 
gevangenis ( in de - zitten) kötje (ien ‘t - zitte) / bák (ien d’n - zitte) 
gevangeniscel kötje / bák 
geven gaeve 
gevoel gevuul 
gewauwel gewáwwel 
geweer gewaer 
geweest, voorbij vlaens 
geweldig ònbesnut 
gewelvenmaker wölver 
gewennen gewenne 
gewone gewoeëne 
gewoon gewoeën 
gewoonte gewònt / ángewén 
gewoonweg vlákweg 
gewrichtknobbeltje gichtknubelke 
gezanik / gezeur genäöl 
gezelschap kòmpeneej / kliembiem / slaaj 
gezelschap / aanspraak ko(-o-)mpeneej 
gezicht waeze / weze 
gezicht (pej.) moelbákkes 
gezin femielie 
gezongen mis zingende mis 
gezoute snijbonen tonneboeëne / stinkboeëne 
gezwel kwódvlaes 
gezwets gezwiet 
giechelen giebele 
gier verspreiden tònne 
gier, mest driēt, zaek 
gieremmer stroontschöpper / zaekschöpper 
gierig zaekereg / giēr / toe(-w-)genaejd 
gierig, vrekkig toe(-w-)genaejd 
gierigaard deem / enge / piemel / pin / priēm / 

toegenaejde 
gierigaard (rijke) nákse piemel 
gierige vrouw (man) zaek(-erd) 
giervat zaektòn 
gieten giēte 
gillen schriese 
ginder g(-e-)un(-d-)sòp 
gindse g-e-)un(-d-)se 
gips gips 
gist ges(-t) 
gitzwart pikzwart 
gladde stof zaelgrej 
glans vluūg 
glas glas 
glasachtige/glibberachtige massa sladdergrej 
glazige schieëre 
glijbaan roetsbaan 



glijbaan (sneeuw, ijs) slibberbaan 
glijden slibbere 
gloeien gläöje 
gloeiend gläöjend 
gluren spienze 
gluurder spienzer 
godsdienstles (voor kinderen) kienderlieëring 
goed goēd 
goed gebouwd (volgens de mode) sorteg 
goed uitzien prieëre 
goed, juist richteg 
goedaardig löbbesaechteg 
goedaardige man löbbes / wäöles 
goede goej(-e) 
goedkoop goejekoeëp / baeterkoeëp 
goedkoper goejekoeëper / baeterkoeëp 
gok waog 
gooien smiete 
goor, groezelig smoetseg / zoels 
goot geut 
gootsteen gòtstieën / poompestieën / pòmpestieën / 

spuulstieën 
goud gaold 
gouden tientje willemke 
goudrenet bellenbos / boskop 
graag gaer 
graat graot 
graf graf 
grapjas floeperd, oelewápper 
grappenmaker pejjas 
gras gras 
graspieper taats, wiendtöpper 
graspol poēs / tos 
grasveld groēs / blaek 
gratis vur niks 
grauw kijkend verzoeld 
Grave De Graaf 
graven (met de poten) dábbe 
grendel schaaf / knip 
grens geschejd 
grensrechter grensjaeger 
greppel graaf 
greppel (langs de weg) weggraaf 
grijnzen grunzele 
grijpen griepe / snäöje / snutte 
grijpgrage vingers votvingers 
grijs gries 
groei gräöj 
groei, vaart snäöj 
groeien gräöje 
groeizaam weer wâsbaar 
groen gruūn 
groenachtig gruūnaechteg 



groente gruunte 
grof grof 
grond groond 
grondeling (rivierdonderpad) gruundje / modderkroeper 
groot groeët 
grootte grotte 
grote groeëte 
grote karekiet riētliester 
grote voeten slaajvuūt 
gruit gruut 
guitig kiebeg / oeleg 
gulp gölp 
 


