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T  
taai taej 
tafel toffel 
tafellade toffeltrek / trek 
tafelvork verket / vörk 
takken (-bundel) schâns 
tam taam / zeeg 
tam maken / temmen zege 
tam / mak zeeg 
tamboer tròmmelslaeger 
tamenlijk braaf / huups / ziemelek 
tand tând 
tandjes taendjes 
taptemelk fietsemelk / fuūs 
tapuit teut 
tarwe taerf / waet 
tarwebrood waeteweg 
tas kallebas 
tas (grote -) kallebas / mat 
teekmijt tieëk 
teelaarde aerf / potgroond 
teenager herfshaan 
teentje hötje 
teer tár 
tegel tiechel 
Tegelenaar (bijnaam) Pannekletser 
tegelijkertijd tegeliekertied(-s) / meejpassânt 
tegels bakken/zetten tiechele 
tegen tege / tigge 
tegendraads tegedraods / wérs 
tegenspartelen straevele 
tegenwoordig tigge(-s-)worreg / alwiels / allewiels / 

vandaag d'n dág 
telefoon tillefoeën / tillefoon 
telen verbòwwe 
televisie tillevisie 
telkens iederskieër / alle hoondsgezaek(-e) 
telkens weer alle schietkláppe 
tempo / vaart sjars / sjiem / snäöj 
tenslotte / eindelijk aendelek / ejndelek / aenseleg 
tenzij bezwiēges / des 
tepel deem 
ter eniger tijd aensláng 
terdege deger 



terrein plák 
terug terug 
terugkeren umdraeje / (um-) (terug-) kieëre 
teruglopen in kwaliteit verzeeje 
terwijl wiel(-s) 
tetanus klem 
teug sloek / slòk 
teugel kárlejs, toeëm 
theezeefje zeejke 
thuis thuus 
tien tiēn 
tijd tied 
tijd / poos wiel 
tijding tient 
tipje fip 
tjokvol áfgelaaje 
tobben plare 
tobberd plaarzák 
tochten trekke 
tochtige plaats trekgat 
toegang (tot een weiland) vaart 
toegangsweg òpvaart 
toegift toebaat 
toekomend deel van een erfenis verstaerf 
toen toe(-w) / toendertied 
toestand (trieste -) ozel 
toeval / toevalligheid tref 
toilet huūske / doeës 
toiletzeep Spánse zieëp 
tol tol 
tolgeld brieërgeld 
tollen tolle 
tompouce kraemsnitje 
ton tòn 
toneel tenieël / buun / plaenk 
toneel (op ‘t  -) òp de buun / òp ‘t tenieël 
tonen / uitzien prieëre / uuëge 
tong tòng 
top tóp 
torenkraai kaerkkaow 
tot wies / tot 
tot / totdat wies 
totaal rám / rats / knats / gâns / moes / stik / 

völleg 
tourniquet draejboeëm / draejkruus / wejboeëm 
traag traog / váds 
traan traon / tröntje 
transformatorhuisje stroeëmhuūske 
trappen (op een fiets) tráppe 
trappen (schoppen) schöppe 
trede (stap) traej 
tree (van een ladder) sproeët 
treiteraar sares 



trek / zin fedusie 
treksnoer met gesp snal 
trekvast taej en tuk 
trekwagentje bolderkár 
treuzelaarster täötebél / toētebél / zaekstreen 
treuzelen him(-d-)sluppe 
trieste toestand begénkenes 
trillen dazele 
troebel gemuūrd / mūreg 
troebel maken mūre 
troep (gezelschap) kòmpeneej / kliembiem / slaaj 
troep (rommel) bòcht 
troffel troefel 
trom tròm 
trompet / toeter träöt / toēter 
trompet spelen träötere 
troon troeën 
tros tos / traos 
trots gröts / vrieëd / stóls 
trottoir stoep 
trottoirtegel stoeptegel 
trouwakte bòtterbriefke 
trui träöj 
tuieren tūre 
tuimelen keukele / kukele 
tuin hof 
tuinaarde bloemenaerd 
tuinboon  wulleboeën / wullewoep / flodderboeën / 

paoterstieën 
tuinier heuver 
tuinieren heuve 
tuinlint gelient, hoflient 
tuit (koffiekan) sneut 
tuk bats 
tulp tulp 
tussen tusse 
twaalf twelf 
twee twieë 
tweede twed(-s) / twedde 
twee-delig ònder(-e-)laens 
tweeling twelling 
twee-soortig bejjerlej 
tweetonig twieëtuuëneg / twieëtoeëneg 
tweewielige kar kiepkár / slágkár 
twijfelachtig allerhând 
twijfelen rikraoje 
twijg sliēt / wis 
twijg (afgesneden -) twiēg / zwiertske 
twisten straevele / strene 
twistzieke man streenbòks 
twistzieke vrouw streen 
twistzoeker straeveler 
 


