
SLENS NEDERLANDS
maledde aktentas
malgré per se, par forse
malkandre te samen, mekaar
mallekoar elkaar
malte mout: ontkiemde gerst. specifiek ook oorlogskoffie
mankoasse gebrek
mannevolksvelo herenfiets
maraukkelen scharrelen
marcelleken onderhemd, voane
marolle meerkoet (zaten vroeger op de Lieve)
marteko aap(scheldwoord)
martenee karwats: stokje met lederen riemen gebruikt als strafwerktuig
maulfre knikker, zie ook moarble/gloai
meddn opzij gaan
mee ruize nauwelijks
mee ten rond / om en bij
meele-/mielegèj/-gèns/-kèj/-kuu/-vèn zachte vloeken
meelme houtworm
meere zo heette de zeug altijd
meesoarlen/(mee)schoebn stelen
mèjkèzze bangerik, zie ook schijtk è zze
mémé grootmoeder, meter
mèn de oogst binnenhalen

mènnegoat
toegang tot de weide, het open stuk in de omheining
om met paard en kar te kunnen passeren

menootjes handschoenen zonder vingertoppen
menschentèjd uitroep van verondering
mesan, besan, nie- (niet) nauw steken
mesant ongemak
mèsnat kletsnat, tsijbesnat
mèssijnk/mestbocht mesthoop, mestvaalt
meuln draaien, talmen

meulnoare
molenaar, maar ook: meikever, twee soorten: 
bakkre  en keunijngsken

mèwvaure vleier
mieeze la kodde staartmees
mieezeken jonge mees, maar ook: teer kind
miezekes nat, vochtig
mijndre grote bruine rat
mijnkijzre vogelklem
minneren minimaliseren
mirre merrie
mirreloare merel
mismieesterd slecht behandeld
moalfre/moarble/maulfre knikker, gloai
moaneschijdre bromvlieg
moddesiekkle motor
moeder allegonde ouderwetse
moederkeszalve speeksel
moezelen pletten en met saus mengen
mokkelen koppelen
mommeziek mondharmonica
morre slijk, maar ook: geld ofte het slijk der aarde…
mosbie hommel, abbelbie
mudnen pas geboren kalf, maar ook : onnozelaar
muide vogelkooi, maar ook: doel(sport)
muile mond(onbeleefd), bakkhuis
muile van lijntses veelprater, muileman
muileman veelprater, toaderoare
muiln veel praten, maar ook: tongzoenen
muilntrekkre schijnheiligaard, maar ook: erg zure snoep, zuure muile
mulen treuzelen, maar ook: slenteren
mummelen mompelen, maar ook: brood fijn bijten en met speeksel mengen
munte koe die eenmaal heeft gekalfd
muoorde(zat) zeer dronken, snebbezat
muoosre onhandigaard, maar ook: verkwister
muooszakkn iets (vb aardappelen) of iemand (vb kinderen) vol slijk
murre slaag (murre kr ij n ), maar ook: afgemat (murre zijn )



muukke slag, trok


