
SLENS NEDERLANDS
abbelbie hommel, mosbie
abbeltrot appelmoes
-achteg angelejd zijn geneigd zijn tot
achterblijverken kind wiens vader voor de geboorte stierf
achterdoen nabootsen
achterduooze/-fessadde achterwerk
achtergrond veel grond achter bouwgrond
achterhespe/-kaukke bil
achterhuis aangebouwd deel aan huis waar meestal de was e.d. gedaan werd
achterjoar herfst
achterkasse/-katieel/-keldre achterste van een mens
achterkeukkne aangebouwde keuken, maar ook: achterste van een mens
achterluoop/achtergeluoop rompslomp achteraf
achtermagazijn achterwerk
achtermond/-slot anus
achternoar nadien,erna
achternoar komn binnenspringen
achternoeneedne vieruurtje, vroeger veel uitgebreider
achterodde na elkaar
achterovermornt dag na overmorgen
achterpuoorte/-ruide achterwerk
achtersmaukke nasmaak
achtersmoel/-spleede achterwerk
achtersteekkn altijd laatst aan bod laten komen
achteruitboern achteruitgaan in zaken, gezondheid…
achteruitkruibn terugkrabbelen
achtervolgerken tikkertje, kitseken
achterwoasteri vroedvrouw
achtkant populier, kispobbelier
achtkantegen moeilijk persoon, siekkeneur 
achtmoanderken kind dat (1 maand) te vroeg geboren werd
achttienmoandre paard van 18 maand oud, dus verkoopbaar
afbijdn afbijtsen, maar ook: bitsig antwoorden
afdoefn afranselen, afkuisn
afdraun hèn te maken hebben met, rekening te houden met
afèllen afruimen, afkraumn
affetseern vooruitkomen
affetuur avontuur
affetuurn, hem affetuurn durven
affreuselijk vreselijk
afgank diarree, vl ie nd
afgereen afgereden, maar ook: versleten
afgoan zijn gevoeg doen,drukken, maar ook: een slechte beurt maken
afkletsen, afrotsen rondrijden
afkoksle afkooksel, maar ook: slechte jenever
afkrabbelen onopgemerkt verdwijnen
afkraumn afruimen, afè llen
afkuisn schoonmaken, maar ook: afranselen, aftemmeren
afkuisn, ieen - iemand afmatten
aflèjdijne kledij waarin een overledene wordt opgebaard
aflèn (een dode) opbaren, maar ook: aftakelen
afluoobn naar beneden hellen, afsijnkn
afmauksle omheining
afparlesantn veel en druk praten
afschammeteern weggoochelen
afscheurn afscheuren, maar ook: roddelen
afschiedn neerschieten, maar ook: geld of cadeaus geven
afschieen stoppen
afsijnk neerwaartse helling

afsteekkn
toekomen, aankomen, maar ook: 
opvallen (kleur), naar beneden doen (broek) 

afstoan verdragen, versampelen
afstoandelijk verdraagbaar
aftellij pak rammel, labbedès
aftemmeren/aftrènsn afranselen, afvèddn
aftwijfelen afzetten, door zeuren verkrijgen
afvèddn afranselen, afdoefn
afvillen slordig snijden
akse bijl, maar ook: financieel aandeel 



alle stebbn regelmatig
allebiekzak katoenen koffiezak
allegrande verschillende, diefrente
allemansgrief vrouw van lichte zeden
allijngskes stilletjes aan
alluus alles
alme gereedschap
almeenekieer opeens
almets soms
alschaks stiekem
alteroasse emotie
alvertwoalveklebberken  een jasje dat men aantrok toen het angelus sloeg
alvuoorne langs de voorzijde
ammelaukkne tafelkleed
ammeldonk stijfsel
ammestroasse achtergeloop, beslommeringen,administratie
an de ... kant iets te ...
andjuun ajuin
anduuvijnk, anduuvle andijvie
angesoareld slordig, lelijk gekleed
ankommre puber
annekesnest chaos
anneketèk wormpje in een appel
annieenkallefoaderen slordig samensteken
ansieel lederen riem over de schouders om kruiwagen op te tillen
antrok succes
anzwakkn ermee beginnen
aplieksken versierd hout of smeedwerk
apliekskes voorzetzonnebril
armee getuig van een paard
as iemand die zeer kundig is
assebeentjes ribbetjes
aukkre emmer
avanse vooruitgang, het goed opschieten
avharkes slappe borsten
avieen gescheiden
azijnpiesre/azijnzieekkre zurige mens,haarkliever, detaillist


