
SLENS NEDERLANDS
gabbe open wonde
gabiemeerd/gakomodeerd zijn geschonden zijn
galjar rare vent
galossn rubberen klompen (=alleen het onderste van een laars)
gangboar zijn geslachtsrijp zijn (van een meisje)
gardeboe spatbord van de fiets
gardevoe/gardavoe opgepast!
gatlèkkre vleier, mouwveger, sl è bbndr au re
gaubre mond, maar ook: niet erg snuggere man, loetsepoep
gauptieele domme vrouw die voortdurend verdwaasd kijkt als men iets zegt
gazedde babbelkous, rammelkonte
gebombeerd gebuild zijn van een conservenblik door botulisme
gedaun zijn van verliefd zijn op
gèdde beenbeschermer over hoge schoen
gèddn snel vooruitgaan, dèssn
gekammeroad bevriend
gelte gesteriliseerde zeug, zie ook boark
gemet, mv. gemeedn oppervlaktemaat, ca. 1/3ha.
geneern, hem zich schamen, maar ook: er graag zijn, graag doen
gereeld spek met vet doorregen
geroakthèt hartaanval
gèrre spleet
geschiee, het - afsluiting, grens
gesmet zijn kalm, getemd zijn
gèsplakkre koeievlaai, koepledde
gèswoadre bleekwater, javel
getaukkn ontmoeten
geude slok, hoeveelheid vloeistof, klak
geutmorre/geude/geutputmorre slijk in bezinkputje
gewerlen niet te secuur werken
gewilleg met moeite
gezon hespe gekookte hesp
gieede geit, maar ook kaartterm: 4 X 2 gelijke kaarten, zie strontgieede
gieedepuoots schoenen verwisseld, bokkepuoots 
gieestigen meulnirre moeilijk karakter
gildeg gemakkelijk, gewillig, ruim
girne graag, maar ook: ruim
girreken iets wat je graag hebt, doet
glad glad, maar ook: ruim
gladde miede mooie,slanke vrouw (positief)
glishieerken goed geklede pretentieuze man, gruootsen tieen
gloai knikker van glas, ne moalfre
gloazne  panne kletskop
goarn verzamelen
goe kom het uit op goed geluk
goedns, in 't- / vuoorgoedns voor echt spelen, meestal na eens te proberen (kleudns )
goedsemoets moedwillig,expres
goefelen gniffelen
goele gans, maar ook: vrouw die niet weet wat ze zegt of nodeloos lacht
goelepoebe losbol, luus
grebbe goot langs trottoir
grebbeschijdre twijfelaar
greemle dwaze vent
grèwsle blauwgrijs meel om onderste laag van muur te behandelen
griddn spotten
grieeln bretellen
grielde groot hek
groan graan, maar ook: raden
groeze loof, vb. irrabbelgr oe ze
grofnaule kruidnagel
grujns geelgors, maar ook: nooit tevreden man, ijzerbijdre
gruootsen tieen goed geklede pretentieuze man, glishieerken
guool 't smir gans het gezin, de familie, de groep
guoolegans helemaal
gurre vrouw die er fel tegenaan gaat
guust August, Gustaaf, maar ook : algemene benaming voor man


