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1063. De pil vergulden.
Ièts onàangenaams zeggen of doen op zoo zacht mogelijke
manler.

1064. Die pil is moeilijk te slikken.
Die belediging is moeilijk te verduwen.

1065. Hii heeft een lelijke pil lngenonem'
Daarvoor zal hij later moeten boeten.

1066. Iemand pillen ingeven.
Iemand iets wijsmaken; iemand raad geven.

1067. Een gouilen pleister op iets leggen.
Iels met geld goed maken.

1068. Daar is geen zalf aan te strijken
Daarls geen goed aanie doen; of,: daar is niets aan te
veranderen.

1069. Dat * 
""a 

2alfJe voor hem.
Dat zal hem goed doen.
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108f . Hij weet niet wat daar te eten is.
Hij weet niet wat daar te koop is, hoe het daar toegaat.

1082. Men zou er wel van kunnen eten.
Gezegd als iets buitengewoon schoon is (à. v. vloer, stoep,
enz.).

1083. Moet gij er van eten?
Gaat u dat aan?

1084. 'k Wil liever tegen hem eten dan tesen hem vechten.
Ik ben liever zijn vriend dan zijn vijand.

1085. Het galgemaal gebruiken.
De laatste maaltijd ergens gebruiken.

f086. Op iets te gast gaân.
Er lekker van smullen, zijn hart er aan ophalen.

1087. Dat is een godenspiis.
Dat smaakt overheerlijk.

1088. Dat is geen hapje.
Dat is geen begeerlijk baantje,

1089. Hazepeper (kunnen) maken zonder haas.
De kunst verstaan om met zo Eoed als seeh middelen iets
degelijks tot stand brengen.

1090. Bii hem is het altijd open hof.
Ieder wordt er gastvrij ontvangen.

1091. De hond in het pateel vinden.
Komen als het eten op is.

1092. Komen als een hond in de hutspot,
Zeer onwelkom zijn.

f093. Hii houilt een honilemaaltijd.
Wordt gezegd als de wijn aan de dis ontbreekl

1094. Op een hondsvot bijten.
Niets te eten hebben.

f095. Hii ontdekt de gehele hutspot.
_ ^^ _ __..Hij heeft alles gemerkt, hij is achter de knoeierij gekomen.
1096. Hij slaat al de hutspot ineen, -

Hij haspelt alles door elkaar, hij maakt van alles een men-
gelmoes.

t097. Hij is beter van innemen dan van aannemen.
Hij kan goed eten, maar slecht leren,

770. De kat zal.met zijn ledige maag niet weglopen.
Hij heeft fl ink-gegeten.

1098. Op de klap lopen.
Bij iemand komen op het ogenblik, dat hij aan tafel gaat,
met het doel om ten eten geviaagd ie wordèn.

1O99. Ze Vullen langcr van mij klapfen dai van mij eten.
lt( stoor mrj aan geen gepraat.

1100. Dat gaat er in als klokspijs.-
_ D-at_wo_rdt--met gemak geslikt (gegeten, geloofd).

1101. Dat is klokspijs voor hem.-
Dat valt hem zeer eemakkeliik.

1102. Een hele kluif aan iets=bebben. 
-

Heel wat te doen hebben aan iets.
1103. Veel van de knap houden.

Van lekker eten en drinken houden.
1104. Eten wat de kok schaft.

Van alles meeëten.

E'TEN EN DRINKEN

ALGEMEEN.

1070. Schraal Aaltje schalt daar de pot.
Daar is niet veel te eten.

1071. Van mooi Aaltiezlngen.
Lustig drinken en feestvieren.

f0?2. Hii houdt het met de gezonde apotheek (en laat de dokter
thuis).

Hij houdt van voedzamo spijs en drank.
1073. Aan de bak komen zitten.

Gaan eten.
1074. Ergens een hele beet aan hebben.

Van iets .gezegd, dat groot Van stuk is; ook van iets dat
moeilijk, lastig is.

1075. Niet te biiten of te sliiten (o/: te breken) hebben.
Doodarm zijn.

759, Yan zljn buik een afgod maken.
Alléen leven voor eten en drinken.

1076. De boikrien wât moeten aanhalen.
Niet genoeg te eten hebben.

1077. Er gaat geen dans v66r eten.
Eten gaat v6ôr alles.

1078. Van de henelse dauw leven.
Van niet-matèriële dingen, van de wind leven.

617. Oo de dulm flulten.
Niets te eten krijgen.

1079. Daar kan men nlet van eten'
Aan beloften heeft men niets.

1080. Dat is ander eten.
Dat is heel wat anders, dat maakt een heel verschil.
z. b. : Dat is andere koek (o/: thæ3 of : tabak).
Dat is een ander paar mouwen.
Dat is uit een snaler el gebroed.
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