
 Nederlands - Venrods 

  
E  
eau de cologne lekkerruuk, odeklónje 
echt echt / labéndeg / vlák 
echt zijnde worlek 
echt / waarlijk labéndeg / vlák 
echter evvel / ellével 
eed ieëd 
eekhoorn inkpoēs 
eelt zweel 
eeltknobbel zweelknoebel 
een (lidw.) ’n / enne(-n) 
een (telw.) ieën 
eend aend 
eendagsvliegjes ieëndágsvliēgskes 
eender enderlaens / krekkelaens / tenaard 
eenling ieënling 
eenmaal ieënekieër 
eens aens 
eentonig Ieëntoeëneg / ieëntuuëneg 
eer ieër 
eerder Ieërder / ieër 
eergisteren vurgister 
eerlijk ieërlek 
eerst urst 
eerstdaags urstdaags 
eerste urste 
eerstejaars urstejaors 
eertijds urs(-t-)tieds, vurtieds 
eerzuchtig persoon streber 
eetlust  áppetiet 
eeuw ieëw 
eeuwig ieëweg 
egaal gieëf 
egel stikkelvaerke / stekelvaerke 
ei (- van hen)  tuūtej 
eierdooier ej(-jer-)dojjer 
eigenaar aegener 
eigendom, bezitting aegese /  rivvenuuj 
eigenlijk aegelek 
eigenwijs waonwies 
eind aend 
eindelijk aenseleg 
eisen verhaole 
elektriciteit lektries 
elektrische schok stoek 



elf elf 
elk ieder 
elkaar mekaar 
elkaar (onder -) ònderén 
elkaar (tegen -) tiggenén 
elke iedere / elk-ieën 
elleboog ellenboog 
ellende ieëlend 
ellendig schemlendeg 
emelt schietwörm 
emmer emmer 
endeldarm gatdaerm 
ene (lidw.) ‘n / enne / ennen 
ene (telw.) ieëne 
energie innerzjie 
energiek vrouwelijk persoon vaeg 
enfin áffeng 
eng krempel 
eng bevriend schietvet 
engel engel 
engelengeduld engelegedöld 
Engels Engels 
engerling spekwörm 
enig enneg / aenseg 
enkel aenseg / fáts 
enkel (alleen) allenneg 
enkel (lichaamsdeel) aenkel 
enkele aenkele 
enkeling aenkeling 
epilepsie toeval 
er ’r  
er aan ’r án 
erbij ’r beej 
eren ieëre 
ereteken plák / vetlaere 
erg, hevig òngerákt / scháfteg 
ergens örgent / örges / örnt 
ergernis aergernis 
erin ‘r ien 
ermee ‘r mit 
erop ’r òp 
erover ‘r aover 
eruit ‘r uut 
ervan ‘r van 
ervoor ‘r vur 
etalage winkelraam 
eten aete 
eten (duchtig en goed -) schrânse / spaaje 
eten (smakkend -) smekke 
eten (veel -) begaaje 
etenstijd aetestied / aetesstoond 
eter (alleen ’t lekkerste)  zatvraeter 
etter knoej / metterrie / sloek 



etui voor brillen brilleschaej 
even (deelbaar door twee) paar 
even / eventjes iefkes / efkes / ekkes 
evengoed aevegoēd 
evenmin aevemin 
eventjes ekkes 
evenveel aeveveul 
evenwel evvel 
executeur tetamentair boēlredder 
expediteur voerman 
expres vanspres 
ezel ezel 
 


