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O 

 

o ao(-h) 
o ja ao(-h) jao 
o wee  aowwieë 
officier  offesiēr 
ofschoon schóns 
ogen oeëge / döp 
ogenblik oeëgenblik 
olie òllie 
olifant òlliefant 
olijfolie boeëmòllie 
olijk kiebeg / oeleg 
om um 
om de beurt umstebeurt 
omdat umdat 
omheinen umpäöle / umtune 
omhelzen umaerme 
omhoog umhoeëg 
omkeren / omrollen (om drogingsproces 
te bevorderen) 

waene 

omkleden umkleeje / umtrekke 
omkopen bestaeke 
omlaag umlieëg 
omploegen umbòwwe 
omruilen umtuse 
omslaan  umslaon 
omslachtigheid ámbras 
omslag (van een boek) káppetunie 
omslag (van een broek) plint 
omslagboor baorsboor 
omslagdoek pellerien / nuzzik 
omstandigheden umstende 
omstreeks / omtrent oontrint 
omtrek roondum 
omtuimelen umkeukele 
omvouwen umvaaje 
omwroeten umdábbe 
onaangedaan / onbewogen kâldweg 
onaardig zijn lellek doēn 
onbehouwen dollen / stoeien wäölese 
onbeschaafd ònbesnut 
onbeschadigd engel / gieëf 
onbetekenend vuraeveveul 
onbruikbaar maken verkámmezäöle / verkloeëte 



onder ònder / oonder 
ondergedompeld moesoonder 
ondergoed oondergrej 
onderhand wiel 
onderlegger underlegger / oonderlegger 
ondermelk fietsemelk / fuūs 
onderspitten ònderspaaje / umwaerke 
onderste underst / oonderst 
ondersteunen stiepere 
ondertussen ámpassânt / oonderwiel / ientusse 
ondervinden òpdoēn 
onderweg ònderweges 
onderwerp ònderwaerp 
onderwijs ònderwiēs 
onderzettertje treefke 
ondeugend stolt / trabant 
ondiep draeg 
onduidelijk praten prazele 
oneerlijk spelen foētele 
oneerlijke speler foētelkloeët 
oneffenheden broebels 
oneffenheid (kant) braom 
oneven ònaeve / oomp 
ongebonden zijn vreejhof hebbe 
ongeduldig trappelen trámpele 
ongelegen ònpâs 
ongemak toemel 
ongenood òngenuuëjd / òngenöd 
ongeveer òngevaer / bekânts / oontreent / zegges 
ongewoon areg / oongewend 
onhandig bewegen schravele 
onhandig doen hámpele 
onhandig gedoe kloeëte 
onhandig gedoe gehámpel 
onheilspellende lucht schòwlòcht 
onherstelbaar verknoeien / beschadigen verroepzákke 
onkruid drek 
onkruidrijk drekkeg 
onlangs laest / erlángs / kortswiel / toe(-w-)laest / 

vroegán 
onmiddellijk stik / áchterén / geliek mit / mit / mit 

passânt / aachterweges / stónsvoets / òp 
stip en sprung 

onnozel ònnuuëzel 
onnozel meisje, vrouw suuëske 
onnozele hannes / oēles 
onrust stoken òpstoeke 
onrustig slapen ònräösteg slaope / wūle 
ons oons / òs 
ons (gewicht) oons 
onsamenhangend spreken prazele / wazele 
ontbijt maergekoffie 
ontbijtkoek baerespek 



ontgrendelen oopslute 
ontschorsen áfblekke 
ontspannen vertraeje 
ontstemd zijn de ju(-uj) ien hebbe / kroom zin hebbe 
ontzettend kriemenieëleg / ònmundeg 
onverschillig vur aeveveul 
onverzorgd ònverzörgd 
onweersbui hòmmelschoēr / dònderschoēr 
onweersvliegje hòmmelbieësje 
onwel òngâns 
onweren hòmmele 
onweren (op afstand) doebele 
onze òzze(-n) / òs 
onzeker klauteren schravele 
onzin kwats / wazel / prazel / kul / kwazel 
onzin uitkramen âlde bette / âlde fiepe 
onzinnige praat gewazel / schaele wazel 
oog oeëg 
oogklep (van een paard) scherláp 
oogst oeëgs(-t) / bòw 
oogsten van fruit áfdoēn 
oogvuil kod 
oogwenk hergeziēn / hòwmòw 
ooit oeët(-s) / aensláng / mit kiēres 
ook ok / evvel 
ook niet ok nie 
ook nog ok nog 
oom oeëme 
oor oeër 
oorkonde oeërkònde 
oorsmeer oeërsmâlt 
oorveeg wats / wáp / kláp 
oorvijg geven  watse / wáppe 
oorworm oeërwörm 
oosten oeëste 
Oost-Indische kers luuëperke 
op elkaar  òp-én 
op en neer lopen riēme 
op staande voet òp stip en sprung 
op stap gaan  jatse 
op voorhand ves(-t) 
opbodgeld huuëggeld 
opbrengen / opleveren uutdoēn 
opdragen verordenieëre 
opeens òpaens / ienaens / paaf 
open ope 
opgave òpgaaf 
opgedroogd neusvuil kaoj / wolf 
opgeruimd / klaar van kânt 
opgescheept ángemákt 
opgestapelde hoop stieper 
ophemelen bestute / moeke 
ophitsen (òp-)stòke / òpstoeke / ánhisse 



ophogen òphuuëge 
ophouden uutschejje / òphâlde 
opjagen jöttere / òpwiekse 
opjutten òphäöje / òpstánge / stoeke 
opklaren rape 
opkrikken met een domme kracht wiene 
opkweken groeët trekke 
oplettendheid kuneghejd 
oplichten betoepe 
opmaken òpdoēn 
opnaaien òpnaeje 
opnieuw òp(-per-)neej(-t) 
opplooien òpfreunsele 
oprakelen òppoerke 
oprijlaan òpvaart 
oproepen òptròmme 
opruien / opjutten steuke / voēre 
opruimen ònder de vuūt uut waerke 
opscheppen òpschöppe / snoēve / òpsneeje 
opschepper groeëtmoel / kwikbil / òpschöpper / 

snoēver / stuter / zwetsbuūl 
opschepperij gezwiet 
opschieten vurránmake 
opschieten òpschiēte /  plákke / poeët án speule / 

vurránmake 
opschieten (met elkaar -) mekaar verstaon 
opschrijven òpschriēve 
opsluiting person 
opspelen spòchte 
opstapelen òpkegele 
opstapsteun tip 
opstoten òpstoeëte 
optasten òpdieke / stelpe 
opvallen uuëge 
opvouwen òpvaaje 
opwinden òpdraeje 
opzettelijk vanspres 
opzij  òpziej 
orgel örgel 
oud âld 
oude âlde 
oude vrijster âlde fioeël 
oude wijvenpraat / bakerpraat wiēver-ivvangillie 
ouder âlder / elder 
ouderdom âlderdòm / âlder 
ouders âlders / elders  
ouderwets âlderwets / âldmoeëdes / prukereg 
over ovver /aover 
overal heen aoveral hin / van hot nór her 
overblijven raeste 
overeen ovverén /ovverieën 
overgieten aovergiēte 
overhaast schielek 



overhaastig horteg 
overheersen dòmmenieëre 
overhoop zetten spòchte 
overigens wieders / wiedhin 
overkant aoverkânt 
overleggen rikraoje 
overlijdensregister dójjeboēk 
Overloon Loeën 
overloopgreppel schutgraaf 
overrijp snòtriep / knatsriep 
overstuur ovverstuūr 
overtuigen ovvertūge 
Oyen Uuëje 
 


