
SLENS NEDERLANDS
vakieer omver
vakieer valln flauw vallen
valle (muizen)val, maar ook: luik, of nog:  voorbroek
vallij verkoudheid
van doen hèn nodig hebben
van loeders bang zijn
van 't joar stillekes van vroeger
van tèjd nu en dan
vanessentende volledig
vanozzek zodra ik…
vasteschirn vastgraaien, te stekkn hèn
vauggeld gevonden muntstukken
vedde voutekamer
vèdde lolle schuine mop
vèdde rans veteranen
vèddij pak rammel, peuder ij
vent man, maar ook:gesneden ezel
vente hèn verkoopssucces hebben
verandergoat wispelturige vrouw
verdabberen verergeren,vermeerderen (vb regen), sneller (werken, lopen,…)
verdesleweern, verdesteleweern wanordelijk maken
verekkestekt uitgestoken
verkoarpeld doornat van de regen
verkoarpelen, (loadn -) (laten) verhongeren
verlakkn ophouden
verlakkn (hem loadn -) zich laten verleiden langer te blijven 
verleddelijk omslachtig,veel tijd vragend
verlieen vervelen
verlieet beu
verneebelijnk klein,  onbennulig persoontje
verneeliezeern verwaarlozen
vernesselt verstrengeld
vernibbelen zich zenuwachtig vervelen
veroebertsjoebn verkwisten
verrild mager
versampelen verdragen, afstoan
versasn vertrekken, verhuizen
verschieen (weun) gescheiden (wonen)
versèj hazeslaapje
verslokkeren/versluinsn verwelken
versmuoorn zelf verdrinken of iemand/iets verdrinken
versnoddhalzn om zeep helpen
verteuderen verteren
vertrek toilet dat buiten stond
vertrekkn vertrekken, maar ook: in slaap vallen
vervroznen, nen - iemand zonder interesse in het ander geslacht
vervuoodert/affertuurt au waag het eens!
verzèjputjen bezinkputje, rioolputje
veulplèdde, veulschijt vogeldrek
veulschijt diarree, afgank
veure voor in de aarde, maar ook: décolleté, of nog: bilspleet
veus refrein, algemeen ook: lied
vier ketsn vuur slaan uit keien
vierklauvre klavertje vier
viertaufelen kinderspel met steentjes en stokjes (oxo)
vievantn levendig persoon
viezegriep/vijzegriep grijptang
vijnke vink, maar ook: klap, mep
villen (ieverst an) plukken, snijden
vinne big
virkn varken, maar ook: pissebed
visse marter of bunzing
vize vaars, éénjarig rund
vlèjstirt vleier, flemer
vleunbak vlooienbak: bed bij zeer arme mensen
vleurmoere vleugelmoer, maar ook: strikje, stedderik
vliedig vlug, snel
vliem/glad precies
vliend (schijt), het- diarree, v eul schijt



vliende passant een zeer beweeglijk iemand
vliendeure deur met vliegengaas; zaloeziedeure
vlijm fluim
vlunde snel, maar ook: vogels die uitvliegen na het uitpikken
vlunden vlugge persoon
voajnzn smeulen
voane onderhemd, marcelleken
voantjeskirmesse Iemand bij wie het hemd uit zijn broek hangt, duuvelkeskirmesse
voare angst
volhandig ruim
volle sloep volle pot
vrende verlegen
vrèvolksvelo damesfiets
vromme teelt,oogst
vuilblek stofblik, maar ook: zedeloze vrouw
vuile pietoe sexmaniak, vuilzak
vuilzak vuilniszak, maar ook: sexmaniak, vuile pietoe
vuistre raam
vuoorploatse beste kamer
vuoozn, nen- niet erg snuggere man, wiedne
vurke hooivork
vurtn rotten
vust vorst, maar ook: vorstpannen


