
SLENS NEDERLANDS
saffarken limonade in een flesje met een glazen afsluitmarbel
salauvlaugsken licht buitje, cfr. "slabuitje" (bij het uitzwieren)
santeboetiek wat een mens bij zich heeft of bezit
sareude kwezel, zie ook zieektieele
saveu savooikool, maar ook: slome, suffe vrouw
schabbe schort, voorschoot
schabbelijk niet te duur
schabbernaukkle/schabbernak kraag
schabèlijk lelijk, ellendig
schachelen op kosten jagen
schalmen iemand liggen hebben
schampavie zijn vertrokken zonder adres achter te laten
scharmijnkle iets/iemand die ver onder de norm ligt
schartn krabben
schauln bedriegen, te veel doen betalen
schauw bang
schaverdijn schaatsen
schè schoorsteen, kauve , maar ook: schoorsteenmantel
scheedebeeze koosnaam
scheedevarre tandem
scheelevijnke scheelkijker
scheenebèrd knielap
schèj stuk gekliefd hout
schèjbijle kliefbijl
schelleke gereeld plakje spek met vet doorregen
schèntevèntre vandaal
schèrlewiep/schirlewiep/schirlijngs omgekeerd, dwars
schèrre ploegblad
scheun bedelen
scheut zèddn alles voorbereiden om een werkje vlot de kunnen doen
scheut ziddn op schema zitten
schiedre katapult
schieefzieekkre dwarsligger, twis li rre
schieevn kwalijk antwoord
schietspoele schietspoel, maar ook: dom vrouwmens
schijdhuis toilet
schijdieefrè een pretmadam, die zich van niets of iemand wat aantrekt

schijtkèzze
nietswaardig product of bang persoon, zie ook mèjk è zze. 
komt van kleine en zure kersen van een ongeënte (wilde) kerselaar 

schijt-mè-duood peperkoek, zie ook schuifkoas
schirn scheren, maar ook: knippen
schirnuk vogelschrik
schis groot scheermes
schoddels vaat
schoebn stelen, meesoarlen
scholbloaze spijbelaar, karoddntrekkre
scholmieestrèsse onderwijzeres
schonsle, het-/stik schuoon nageboorte van een koe
schorte voorschoot
schreebelijn overschotjes
schreepmes een lange magere vrouw, panneladde
schroep iemand die alles wil krijgen, maar ook: die veel eet
schrons kras,streep
schubbns zijn weggaan
schuifkendees in 't geniep verdwenen
schuifkoas peperkoek, zie ook schijt-mè-duood
schuifschoen iemand die geniepig z'n zin doet
schuimre iemand die niet trakteert,profiteur
schuinschebbre rokkenjager, hieedn boelie
schuoone stoanderkes jongemeisjesborsten
schurdeg grof,pikant
schurdegen/schurdegoard rokkenjager, w ij vezot
schurre stuk ijs, schots
schuurdeure schuurdeur, maar ook: voorbroek, broekrits, zie ook valle
sebiet/sabiet onmiddellijk
sèdde, sèdnen breiwol, van - gemaakt
sessekokkre iemand die rond de pot draait
siedekèrre zijspan



siekkeneern vitten
siekkeneur moeilijke man, grujns
sies klimop onze-lieve-heer hemelvaart
siestre petrol
sijl de soe kristalsoda
sijnk wasbak in de pompestieen
sijssa daarzie
sijzelon lange sofa (chaise longue)
sikkerè/suikkerè chicorei
silderè gedroogde selder. De selderplant zelf is sildre
slaboaruus tatermond
slebbe slip, maar ook: onderkant van een hemd
slèbndraure vleier, mouwveger, gatlèkkre
slèjns uurken academisch kwartiertje
slekkevet zeer dik

slieeuw
raar smakend, zoals je tanden voelen na het eten
van een zure appel, maar ook: ongezet (molenstenen)

slietsen kier, maar ook: plaats in de stal voor een kalf
slijnksn, nen- een valsaard, maar ook: een linkshandige
slonse/sluinse vod, maar ook: overspelige of slordige vrouw
slosse/slusse/sloesse/sloestre bast van een noot
slot zidn niet meer verder kunnen
sluts zwakjes
smedderpirse bonestaak
smedders staak- of princessebonen
smeddn temmen
smet smout, reuzel
smieerkes bleekjes
smiekkle gezicht, todde
smir krijn verliezen in het spel, slaag krijgen
smirpirre verkwister, maar ook: veelvraat
smoefle vrouw die graag veel eet
smoelntrekkre zuur snoepje: boule attrappe, muilntrekkre
smokkelen miezerig regenen
smuoor mist, maar ook: goed zat
smuoorn roken, fuookkn
snakkn snauwen
snebbezat zeer dronken, buoomzat
snee obhèn vlug fietsen/lopen, zie ook spèdn
snèkkedèn praatzieke en bazige vrouw
snel vlug, maazr ook: mooi
sneldekkre een sexueel erg voortvarend persoon
snelzieekkre open vrouwenbroek
snèn roddelen, maar ook: castreren
snèrre (virkens-, vins-) man die biggen castreert
sneukkelderè snoepgoed, zoedeghèd
sneukkelkonte snoeper
snibberlijn snippertjes
snik hik
snikkelij klein stukje
snikkelijn stukjes

snoarn
darmen om worst te maken (een snoare) , maar ook: 
nieuwsgierig gluren 

snoddebelle/snoddekisse snot dat uit de neus hangt
snoddebellekes sneeuwklokjes
snolln stiekem onderzoeken
snuifstekkre persoon met doorzicht
snuistren iets zoeken, maar ook: snoepen
soarze deken
soefledde klap, klets
soepkiekkne dommerik, lichte siegarre
soetjèngors/suutjèn bh, loezekaba
soldoadntrèn juffrouw die met de Duitsers op stap ging tijdens de oorlog
sompelen struikelen
spaukkeren kriebelen in de keel
spèdn spatten, maar ook: vlug fietsen/lopen, zie ook snee  obhèn
spellementjen mekaniekje
spende speciaal kastje met rondom muggengaas om voeding te bewaren
spertelij speelse vechtpartij onder pubers



spetgieede erg vlugge persoon
spetvleu zoon/dochter die ongehuwd thuis blijft(negatief)
spieluide mager meisje
spieluidn magere benen
spienijl sloeber
spoelkom bolle drinkkom zonder oor
spoen overgeven, braken
spoende verlieed/beuj spuugzat
spurre/spurte ruzie, bagar
spurte tree van een ladder
srebieldn (van 't kollevier) sintels (uit de kachel)
stedderik stout iemand, maar ook: vlinderdas, vleurmoere
steekwoarop argument,reden
steksken lucifer
stekskesfabriekke/stekskeshoar bros geknipt haar
stieeg moeilijk
stieen steen, maar ook: monument van gesneuvelden(kerkplein)
stieense radde guinees biggetje, cavia, maar ook: onbetrouwbare vrouw
stienuus niet erg snuggere man, poedne
stijf heel
stillekestertre achterbaks iemand
stirlijngs zonder verpinken
stirtn naar een antwoord hengelen
stoaskes korte sokjes
stoefre pocher, maar ook: fijn zakdoekje, pochette
storse overgordijn, drabberie , maar ook: douchegordijn
strabant op het nippertje
stremijne vergiet
strijkplanke een lange magere vrouw, rilde

strijng, mv. strijn

de twee zieeln  die 't garieel  van een trekpaard 
verbinden met het oanschijn , dat op zijn beurt 
aan het lamoen  van de droaik è rre  hangt

stroatvente straatloopster
stroatzulle vrouw die altijd op de stoep staat
strobbende vol overvol, labbende vol
struffn iemand tegenspreken tot hij zwijgt
struikkhoere mannenverslindster
struookuoorde sisaltouw
struoomijdde opper 
stuibn bukken
stuifstekkre kleine munt

stuik

val, maar ook: juist, allemaal (fig), maar ook: stapel van 8 tegen 8 
rechtop gezette bundels stro, met 1 erop die ze samenhoudt,  zodat 
ze kunnen drogen: een opper

stuikklpirse dwarspaal van het stuikpirt
stuikkn vallen, maar ook: een hooiopper maken met schoven
stuikpirt houten stellement  om de schoven tegen te zetten
sturt stort, maar ook: containerpark
stuude boterham
stuuze straffe gebeurtenis
suikerèjkruit witloof

suurplasn
stilhouden met de fiets zonder de grond te raken, 
maar ook: windjes laten


