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W  
w.c. doeës / huūske / plee / troeën 
waaien waeje 
waaien (stormachtig -) störme / boēze 
waakzaam wáks 
waar waor 
waar (waarheid) waorhejd / worrend 
waar (niet verkeerd) richteg 
waarachtig labéndeg / liēre / rizzenabel 
waarde waerd(-e)  
waardeloos naadje 
waardeloos smal reepje snámmel 
waardeloos van kwaliteit stroontniks 
waardeloos voedsel sloeberjoeks 
waarderen ekstimieëre / mentenieëre 
waarheid waorhejd / gelukke / worrend 
waarin waorien 
waarmee waormit 
waarom waorum / waorzoeë 
waarschijnlijk veulieër 
waarvoor waorvur 
waden door ondiep water waaje 
wafel woffel 
walm blaok / smoeëk 
walmen blaoke / smoeëke 
wambuis waemes / wames 
wang kiew 
wankelen wánkele 
wanneer wannieër / wen / hoenieër 
wanorde bòcht 
war ( in de -) wor (ien de -) 
warm (drukkend -) waerm (aerg -) 
warmte afgeven hetse 
wasboontje bòtterbäöntje 
wasbord schroebel 
wasem zwaaj 
wasgoed wes 
washandschoentje waslepke / pūzel 
wasknijper wâsknieper / wâspinneke / wespinneke 
waspeen hieëte wörtelkes 
waterader sprung 
waterbrood waterweg 
waterdamp / stoom zwaaj 
waterjuffer glazesneejer 



waterketel moeër 
waterloop waterluuëp 
watervrees waterschòw 
we weej / we 
weduwe wedvrow / wew 
weduwnaar wedman / wedkél / wewwer 
weegbree hazebroeëd 
weegschaal waegschaol 
week waek 
week / zacht wieëk / zòft 
weekloon waekgehâld 
weelde weld 
weer waer 
weer (al -) wéraens / alwér 
weerbarstig balstureg 
weerom / weer terug verrum / vurrum 
weerstand bieden straevele 
weg weg 
weg (ga weg)  gót ‘te’wég 
weg, verdwenen é’weg, poeëte 
wegen waege 
weggaan, vertrekken òptròmme / áfhówwe 
wegglijden (langzaam) wegzaele 
wegglijden (met vaart) wegroetse 
weggrissen snäöje / snutte 
wegjage / wegsturen battere / jasse 
wegkwijnen verkniēze 
weglopen wegloeëpe / áfhowwe / bieën make 
wegnemen / wegpakken (stiekem -) strietse 
wegpikken bietse / snäöje 
wegsplitsing kársprung 
wegstoppen  wegmoefele 
wegstrepen wegstriepe 
wegwijzer hândwiēzer 
weinig wénneg 
weit waet 
wekelijks waekeleks 
wel wél 
weleer vurtieds 
welgevallen gevalle laote 
welig gelp 
welke wélke 
wellicht wéllicht 
welterusten naach(-t) 
wemelen wiemele / zien aege höffe 
wenen / huilen schröwwe / bäöke / hule 
wenkbrauw oeëgsbráw 
wensen waense 
wereld waereld 
werk waerk / toēr / van doēn 
werkelijk waerkelek 
werkelijk / echt vlák 
werkelijkheid (in -) waerkelekhejd (ien -) 



werken  waerke 
werken zonder vaste lijn klojje / braoje 
werkloos zijn thuusloeëpe 
wervel wörvel 
wesp maespel 
wespennest maespelennaest 
Westerbeek D'n Twist 
weten wieëte 
weten (niets van -) gén poēs van (áf-)wieëte 
wethouder wethâlder / wethowwer 
wie wie 
wieden gaeje 
wiegen op muziek  sjoenkele 
wiel rad 
wij weej / we 
wijd wiej 
wijder worden wieje 
wijk wiek 
wijn wien 
wijs / slim wies 
wijsmaken wiesmake 
wijsneus wiesneus 
wijwater fintwater 
wijze van leven trânt 
wijze / manier stiel / trânt 
wilgenkatje ketje 
willen wille 
wimperhaartje plimp 
wind wiend 
wind waej 
wind laten toēte / törve / trottele / vieste 
wind(-je) viesje 
windhoos wiendschoēr / wiendwörvel 
windsel bendel 
winkelier weenkelkél 
winst maken (grote -) snäöje 
winterkoninkje tuūtemmerke 
wippen wiebele / woepere 
witbrood witte mik / witteweg 
witkool wittekáppes / wittekoeël 
witte ganzenvoet schietmeld 
witten kâlke / witte  
woede gif 
woelen spòchte 
woensdag woensdág 
woensdag (op -) swoensdágs 
woensdagavond (op -) swoendágsaoves / woendággenaovend 
woensdagmiddag(op -) swoendágsmiddegs / woendággemiddeg 
woensdagmorgen (op -) swoendágsmaerges / woendággemaerge 
woerd wielder 
woestijn wuust 
wollegras venpluūske 
wond woond 



wonder woonder 
wondkorst raof / roeëf 
wonen woeëne 
wonig (kleine -) kaot 
woning woeëning 
woonkeuken haerd 
woonwagenbewoner kruujer 
woord woord / wördje 
worden werre 
worm wörm 
wortelstronk poest 
wrang slej 
wrang (van smaak) vring 
wreef vricht / vreej 
wreef (bal op de -)  òp de vricht / vreej 
wrijfpaal schòbpaol 
wrijven vriēve 
wroeten dábbe / vrūte 
 


