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H  
haag heg 
haagwinde pispötje 
haak haok 
haaks hoks 
haar ur / urre(-n) 
haar häör 
haardos (verwarde -) spoēshäör / spoēskop 
haarfijn häörgenaow / häörfien 
haarkuif koēf 
haarlok (slordige -)  peem 
haarspeld häörspáng / spáng 
haas haas 
haasje-over springen bòkspringe 
haast (bijna) beejnao / hóst / bekânts 
haasten hóste / spoeje 
hagedis eektes 
hakbijl / hakmes hieëp 
halen hale 
halen (niks te -) kerdiēze (niks te -) 
halster helfster 
halverwege hâlverweges 
ham schaenk / scheenk 
hand hând 
handel nerring 
handelswaar negosie 
handen hând / klevieëter 
handig hendeg 
handig afhandig maken áfloekse 
handschoen hândschoēn 
handtas(-je) vlies(-ke) 
handveger stofvaeger 
handvol háffel 
hanebalk scherbalk 
hangen (losjes -) bemmele 
hangjongeren hángjònge 
hangop hángòp 
hangslot hángslot / kluuster 
hard hárd 
hard en ruw waaien spoēze 
hard gaan snäöje 
hardlijvig beslot, poestereg 
harig häöreg 
haring herring 
hark griesel 



harken griesele 
harmonicagaas monikagaas 
hartelijk hártelek 
hebben hebbe 
hebzuchtig persoon gòffert 
hechtenis person 
hechtpleister klaefplaoster 
heden òp vandaag / vandaag d'n dág 
heden ten dagen  vandaag d’n dág / òp vandaag  
heel (niet stuk) alek / álleng / engel 
heel veel hieël veul 
heen en terug hin en wieër 
heen en weer lopen (langzaam) paotere 
heer hieër / mesjeu 
hees hés 
heet hét 
heffen höffe 
heft hicht 
heftig / onbezonnen horteg 
heggemus blaowpietje / schriēver 
heideplag haejros 
heideplag (bovenste gedeelte) haejtos 
heideveld haejplák 
heikneutje haejmáwwerik 
heimelijk behejmd 
heimelijk praten smiespere 
heimelijk wegstoppen wegfoemele 
heimwee nojjeghejd 
hekel haekel 
hekwerk stá(-ng-)ketsel 
helaas jommer 
helder klaor / hel 
hele gânse / hieële 
heleboel (‘n -) hieëlenhoeëp / hieëlenboēl (ennen -) 
helemaal gaar / gaaruut / gâns / hieëlegâns / knats / 

moes / rám / rats / stik 
helemaal niet hieëlemól nie / gaaruutnie 
helpen gebaetere 
hem ‘m / um 
hen (jonge -) hén 
hen, hun urlie 
hengel gert 
hengst hingst 
herder schieëper / hard / herd 
herfstknolletje stoppelknölleke 
herhaaldelijk elkeskieër 
herinneren aan ráppelieëre 
herkauwen nierke 
hermelijn ejjerwezel 
hersenbloeding beslág 
het ‘t  
heten hiēte 
hetzelfde geliek(-e) / ender / elaens / ieën(-d-)erlej / 



vansgelieke 
heup heup 
heuvel klef 
hevig, erg òngerákt 
hier hiēr 
hij heej 
hijgen hiēge / boekslave 
hinniken (paard) schufele 
hitte hets 
hittebult hetsbuul 
hobbel hoebel 
hobbelen hoebele / stoeke 
hobbelig hoebeleg 
hobbelpaard hoebelpaerd 
hobby, bezigheid ávvedasie 
hoe  hoe / wiej / wie 
hoe je ook hoe / wiej g’ok 
hoed hoēd 
hoek hoēk / tò(-o-)mp 
hoek (tafel, straat) tòmp 
hoepel bândel 
hoestbui hoesbuuj 
hoestdrank soekerpaek 
hoesten hoeste 
hoeveel hoeveul / wieveul 
hoeveelheid smoek, taksaat 
hoeveelheid (onbekende -) kwák 
hoeven hoēve 
hoezo wiezoeë 
hoge hoeëge  
hoge hoed hoondshut / hoeëge zieje 
hogen (kaartspel) huuëge 
hoger högger 
Holthees Haoltes 
hommel hòmmel 
hond hoond 
honderd hoonderd 
hondsmoe hoondsmuuj 
honger hònger 
hongerige maag holen boek 
hoofd dets / kanes / kiēbes 
hoofd (dik-) káppeskop 
hoofdkaas pársvlaes 
hoofdpeluw hutpulft 
hoofdpijn koppien 
hoofdstel hutsel, kopgeschieër 
hoog hoeëg 
hoog opgestoken kapsel toēt 
hoogachten ekstimieëre 
hoogstens högstes / òp zien högs(-t) 
hoogstwaarschijnlijk béskâns 
hoogte högt(-e) 
hoogtepunt snitje 



hoogtepunt (seizoen / oogst) högtepunt 
hoogtijd hoeëg dág 
hoogwater hoeëgwater 
hooi höj 
hooi (stapel -) höjmiet 
hooizolder schelft 
hoop hoeëp 
hoorbaar huuërbaar 
hoorn van koe hör 
hop hoephap 
hopelijk hoeëpelek 
hopeloos hoeëpeloeës 
hopen hoeëpe 
hor (eierenverpakking) ejjerraam / ejjerhort 
horen  (moet zo) dat hueërt zien aege zoeë 
horen  (van gehoor) huuëre 
horloge loeëzie 
horlogemaker loeëziepin 
horlogezakje horlteske 
horrelvoet perdsvoēt 
horzel hörs 
houden hâlde 
hout haolt 
houtduif haol(-t-)doēf 
houten rol (om het land te pletten) welboeëm 
houterig stekkereg 
houtskool haoltskool 
houw haaw 
houweel pik(-howwieël) 
houwen howwe 
huid (ruwe - ) schraol vel / schraole huud 
huidplooi (onder de wang) váng 
huilebalk bäökmoel 
huilen / wenen bäöke / schröwwe 
huis huus 
huiselijk huselek 
huishoudster huusheldster 
huismus kormus / korrezejker 
huiveren schiēvere / schoēvere 
humeurig nuuëtelek 
humoristisch slim oeëlek 
humus boeëmaerd 
humuslaag d'n aerd 
hun eur / eure(-n) 
huren hūre / mieje 
huur huūr / miej 
huurling pártesjâns 
huurpenning miejpenning 
huwelijk trow 
huwelijksgift bruudstoebaat 
huzaren perdskéls 
 


