
 Nederlands - Venrods 

  
N  
na nao / nó 
na elkaar nó mekaar 
naad naod 
naaien naeje 
naaien (op een naaimachine) toerele 
naakt náks 
naald nóld 
naar nor 
naast nevve / bezieje(-s) / naeve 
naast elkaar nevvenén 
naaste buur dònste naober 
nabij doon 
nacht naach(-t) 
nachtjapon naach(-t-)pòn 
nachtpon bedják 
nachtvlinder béduul 
nadat nódat 
nadeel naodieël 
nader dònder / nojjer 
naderhand / nadien nodderhând / látternao 
nageboorte (bij vee) legter 
nagloeien läöje 
napluizen zeumere 
narcis pósbloem 
narcotiseren wegmake 
narigheid nojjeghejd 
nat nat 
nattigheid natteghejd 
natuurlijk netuūrlek 
nauw / eng náw / krempel 
nauwelijks / amper náwweleks / ámpel / kwellek 
nauwkeurig genaow 
nauwkeurig (zeer) haargenaow 
navel navel  
navel (van de mens) schruūfke 
nazoeken snubbele 
Nederlanders (boven rivieren) Hollânders 
nee nieë 
neef naef 
neerlaten, zakken umlieëg doēn 
negerend stárlings 
nemen neme 
nergens nörges 
nest bòcht 



nest (het bed) naest / bòcht 
nestje bouwen naeste(-le) / bòchte 
neus neus 
neus (opvallende -) koker 
neus snuiten snūve 
nevel daom / moek 
nevelige lucht mòtlòcht 
niemand niemes / gen(-ne) meens 
niet nie 
niet betalen / niet voldoen verbliēve 
niet gering tuchteg 
niet meer  nie mér 
niet te pas komen dat geft ‘t nie 
niet uitvoeren verbliēve 
nietemin allével 
nietig mietereg 
nietigheid muggescheet 
niets uitvoeren voeleke 
niets / niemandal gén fläöt / gén toēt 
nietsnut láplender / lápzwâns / voelék(-erd) 
nietsnutten schaefloeëpe 
nieuw neej 
nieuwe neeje 
nieuwe mode neejmoeëdes 
nieuwjaar neejjaor 
nieuws neejs 
nieuwsgierig neejsgiēreg 
nieuwsgierig iemand neejsgiēregenaap 
niezen niēze 
nijd kif 
nijdig gifteg 
nijptang nieptang 
nippertje nipperke 
nippertje snippenörke 
nisbus būzegat 
nodig nuuëdeg / vandoēn 
noemen nume / noeme 
noest in hout noes(-t) / kwâs(-t) 
nog nog 
nogal siemelek / ziemelek 
nokbalk nóld 
non nòn / begien 
nonsens gewazel / kwazel 
nood noeëd 
noodgedwongen schânderweeg 
nooit noeët(-s) 
nootmuskaat beschaot(-noot) 
nor kötje 
norse vent greker / greek 
notenmuskaat  notenbeschaot 
nozem hánnik 
nu nòw 
nu en dan nòw en dan 



nudisme náks gedoej 
nurks vlákáf / aevenáf 
 


