
SLENS NEDERLANDS
tabledde tablet, maar ook: vensterbank
taboart slaapkleed
taluoore bord (vaatwerk)
taluoorntertre iemand die een scheve schaats rijdt
tantelafirre tierlantijntje, paruurken
taukkn raken, kitsn
te vierklèn hard lopen
tebinst ondertussen, binst è
teddezot vrouwengek
teek teek of aardworm, maar ook: nijdige vent
teekknmelkre muggezifter
teekkntèrtre iemand die zeer voorzichtig handelt
teelefonstijl electriciteitspaal
teendre dichter
teensteekkn niet bevallen
teenvlien reclamaties krijgen
tèjij bericht
tèlijk vroeg
temperken bindmiddel voor saus, roux
ten doet neen
ten noasten an ongeveer
ten uidewoarde als de lente aankomt
tertn stappen, gaan
tèrtre trapper (van een fiets), maar ook: vrouwenzot
teude fopspeen
teuderwirk precisiewerk
tewee bijna, bekanst
tieelkost warm eten
tierijntje wintersijsje
tiets modieus
tieze stengel, steel, maar ook: lange ijzeren bout
tijle brandnetel
tijlekke vroege aardappelen
tijlen door brandnetels geraakt worden
tijnke soort vis

tinsn
plagen, maar ook: 
terloops iets aanhalen om er meer van te weten te komen

tipsjal driehoekige sjaal voor kinderen
toaderkonte veelpraatster
toaderoare veelprater, muile van lijntses
toat aardappel, maar ook: niet snuggere man, gaubre
toatsespap sleins nationaal gerecht
todde gezicht, smiekkle
toe aunt/mijnt bij u/mij thuis
toebroek open vrouwenonderbroek die achteraan sloot
toepee pretentie, maar ook: kuif (haar)
toes(ke) zoen, maar ook: iets meer
toetoet welles
ton/tons/tonsne toen, vervolgens, daarna,  maar ook: dan
torpedo fiets met trommelrem ipv blokjes
torre nadeel, maar ook: pijn, verdriet
torre doen kwaad doen, nadeel berokkenen
trample gewoonte
tramultelij/tramultij/tramuntelij herrie, lawaai, maar ook: relletje
tramuntelen slenteren, zich bezig houden
trasse boud meisje, vrouw, die veel durft. Een kernoalde
trekkn trekken, maar ook: een abonnement hebben op 
trèn trein, maar ook: contact, relatie
trènse slonse vrouw
treut/treut in ne zak/reut prietpraat
treutsen beetje, bomken
triem been van een bril
triemkèrre steekkar met lange "triemen"
triep, triebn reep, repen, maar ook: darmen om worst mee te maken
trijbelen plattrappelen, maar ook:  ongeduldig staan wachten
trijbeloare iemand die niet vooruitkomt
troep troep, maar ook: legereenheid waar men zijn dienstpicht vervult
trok slag, kauksmeede



trot zijn (op) de wandel zijn, op marodde zijn
trunte marie/trunte sukkel
truntn klagen, neudn

trus
tros, samengebonden (nen trus teekkn) , maar ook: 
tros op kindermolen

trussn, truzn bijeentroepen
trutselen langzaam vorderen
tsanderdagsnuchtinkskoaderken dronkemanskater
tsanne dwaze vrouw, tuide
tseef cvp'er, cd&v'er
tsenuiverken een glaasje genever, nen dreuble
tsenuiverkes jeneverbessen
tseut/tsuoot zwijn
tseutseshoar lichtblond stekelhaar
tsiepmuile iemand die nogal vlug weent, bliddre
tsierlo penis
tsietsen eindje, beetje
tsijbes nat doorweekt, mèsnat
tsoebn afpakken achter iemands rug
tsoebn, nen een halve gare
tsoep gebreide muts, maar ook: niet erg snuggere man, soepkiekkne
tsoepken dom vrouwtje, maar ook: ook rood kegelsnoepje: cuberdon
tsoes waarop gezogen wordt, bv. een lokke
tsoeze natte zoen
tsoeze (op zijn -) gezicht (op zijn -)
tsokkenat kletsnat, mèsnat
tsonk zode
tsuoot lapnaam voor Oosteeklonaar
tsuoot/tseut varken
tsuuk knikker van hout of puimsteen, ne piet
tuchteg sexueel opgewonden
tuide dwaze vrouw, kalle
tuimelperte koprol
tuoobe rammasseern bijeen brengen
tuoobe tegoare samen
tuoobenijbn, ze bang zijn
twieoo middel om iets te bekomen
twijfeloare bed van anderhalve grootte
twis in de zak tegendraads
twislirre dwarsligger, schieefzieekkre
twisovre over ghans de lijn
twissndeure dwars door


