
U weet natuurlijk hoe je het woord snijboon 
naar het Vaalser, Vijlens of Lemierser 
dialect vertaalt, zelfs ook hoe je het woord 
uitspreekt. Logisch, maar zo bestaan er 
duizenden woorden in onze dialecten, da-
gelijks vaak of minder vaak gebruikt, maar 
wel waard om niet in vergetelheid te laten 
raken.
Juus Erven, Jo Kern, met medewerking 
van Christel Kern voor Vaals, 
Hans Geerkens voor Vijlen en Peter Klein 
voor Lemiers hebben ze voor u opgezocht 
en samengevoegd in het handig boekwerkje 
‘Ós moddersjproach’. Bijeen gebracht ook 
met de intentie deze woordenschat (incl. 
schrijfwijze) voor de toekomst te kunnen 
bewaren.
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De initiatoren Guus Erven en 
Jo Kern met medewerking 
van Christel Kern (Vaals), 
Hans Geerkens (Vijlen) en 
Peter Klein (Lemiers) 
stelden een Nederlandse 
woordenlijst samen met ver-
taling naar de dialecten van 
de Limburgse dorpen Vaals, 
Vijlen en Lemiers. 
In het dialect ‘dagelijks 
gebruikte’ woorden, maar 
ook meerdere woorden en 
uitspraken die in de 
vergetelheid dreigen te 
geraken en hierdoor voor 
het nageslacht bewaard 
kunnen blijven.
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‘Ós moddersjproach’ 
180 pagina’s ingebonden en 
voorzien van een compact 
disk met muziek en gespro-
ken teksten, is verkrijgbaar 
voor maar Euro 15,- en 
mag in uw boekenkast 
zeker niet ontbreken.
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GrensWinkelVaals        Herenmode “de Inloopkast”   Museum “de Kopermolen”    Kapsalon Maud       Puur Viele,
Maastrichterlaan 12      Maastrichterlaan 62                 von Clermontplein 11            Klaasvelderweg 5     Vijlenberg 66a
Vaals                               Vaals                                         Vaals                                         Lemiers                    Vijlen

Verkrijgbaar ná 23 october as. bij:

veldeke Limburg
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