
 

 

U  

Udenhout, † Unent 

(tp) m. (d’n) 

[Udenhout] [ydənɦɑwt], †[Unent] [ynənt] 

= Udenhout 

NB In ons dialect wordt Udenhout altijd voor-

af gegaan door het mannelijk lidwoord d’n: 

D’n Udenhout. D’n †Unent = Udenhout. 

ugske -> oog 

uier, † uir  

(zn) vr. (de, ‘n) 

[uier - uiers - uierke] [œjər], †[úír] (116) [œːr] 

1. uier 

’n Zuchtuier. (116) = ‘n Opgeblazen uier. 

2. persoon  

Wè ’n stom uier. = Wat een dom iemand.  

Wè ’n lui uier. = Wat een lui iemand.  

3. grapjas, olijkerd 

Dè ’s me toch ’n uier. = Dat is me toch een 

grapjas.  

4. (uitdr) gen/gin uier = niets 

Dè ‘s ‘ne gek. Al we-t-ie zegt daor klopt gen 

uier van, niks! (112) = Dat is een gek. Er klopt 

niets van al wat hij zegt. 

uieren  

(ww) 

[uiere] [œjərə] 

1. een uier krijgen) 

De koei is al àòn ’t uieren. (83) = De koe begint 

al een uier te krijgen.  

2. klungelen.  

Wè ligde toch ammel te uieren? = Wat ben je 

toch allemaal te klungelen? syn: otteren  

3. treuzelen.  

Wè hedde toch lang te uieren. = Wat ben je 

toch lang aan het treuzelen. 

† uievaor, † uiver  

(zn) vr. (de, ‘n) 

†[uievaor - uievaors - uievàòrke]  

[œjəvɔːr - œjəvɔːrs - œjəvɔrkə] 

†[úíver (18) - úívers - úíverke] [œːvər] 

= ooievaar  

syn:* ooievaor, † öievaor, † öllever 

uil  

(zn) m. (den, ‘nen) 

[úíl - úíle - úíltje] [œːl - œːlə - œːltɕə] 

1. uil 

Opmerking als iemand verwarde haren heeft:  

Hedde mì ‘nen úíl gevochten? = Heb je met een 

uil gevochten? 

  MM 

Opmerking als iemand sip kijkt: 

Ge kèkt zó stom ès ‘nen úíl in ’n gèùtgat. = 

(112) lett: Je kijkt zo stom als een uil die in een 

geutgat kijkt (= afvoer van de geut, waar vies 

water uit komt, geen muizen!) = Je kijkt heel 

sip. 

2. sufferd  

Kekt úít, verrekten úíl! = Kijk toch uit, sufferd! 

syn: uilskuiken 

uilevlucht  

(zn) m. (den, ‘nen) 

[úílevlucht] [œːləvlʏxt] 

= lett: uilenvlucht = schemer 

’t Is al in d’n úílevlucht. = ‘t Schemert al.  

uilskuiken 

(zn) onz. (‘t, ‘n) 

[úílskúíke] [œːlskœːkə] 

1. uilskuike  

2. sufferd, syn: uil bet. 2 

† uir -> uier 

uit 

(bn) 

[úít] [œːt] 

= die/dat uit is 

Hij zaat mi-j-’n úít lempke. = lett: Hij zat bij een 

lampje dat uit was. = Hij zat in het donker.  

Mi-j-n úíte kachel gàòn zitten. (390) = Gaan 

zitten bij een kachel die uit is. 


