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V  
vaak / dikwijls duk / alle hoondsgezaek 
vaal blas 
vaart sjiem / snäöj 
vaart (met een -) snäöj / sjiem  
vaart maken gespele / snäöje / sporte / vaege 
vaat (de - doen) schòttel(-e-)wâsse 
vaatdoek schòttelslet / slet 
vaatwassen òpwâsse / schòttelwâsse 
vakantie vekânsie 
vaker dukker 
valappelen slupáppel 
valeriaan oeëgekruud 
vallen valle / kukele 
vallen van naalden uit boom rūzele 
vallende ziekte toeval 
valsspelen foētele 
vanaf vanaaf / vanáf 
vandaag vandaag d’n dág 
vandoor gaan d’r vandur gaon / d’r tussenuut kniepe / 

bieën make / án zien stutte trekke 
vangen vánge 
vanzelf vanaeges 
varken vaerke / koes 
varkenspoot (bovenstuk) (bieën-)schiēf 
varkensvet (wit) smâlt 
vastendag vesseldág 
vastentijd vesseltied 
vastgrijpen (onverwacht -) snutte 
vastzittend (zeer) knoērvâs(-t) 
vee vieë  
veel veul 
veel en vlot praten smoele 
veenbes vembaer 
veengrond moēr 
veer vaer 
veerkracht verliezen uutloddere 
veerpont vaerpoont 
veertien vértiēn 
veertig ferteg 
vegen vaege 
vegen (met een bezem) kaere 
veiligheidsspeld  zekering(-s-)speld / sluutspeld / toe(-w-

)spel(-d) 



veldgewassen veldgrej 
veldkruiden met Hemelvaart kruudwis 
veldmuisje schettermuūske 
velduil pieëluul 
veldwachter sjampieter 
velerlei veulderlejs / veulsòrteg 
velg velling 
Venlo Vendele 
vensterbank raamdörpel / vensterbaank  
venten kremmere / mernte / roondkòmme 
ventilator ánjaeger / waejer 
ver wied 
ver weg wied’e’weg 
veranderen verândere 
verbeelding deunk 
verbeelding / verwaandheid Ienbeelding / grötseghejd 
verbijsterd paaf 
verbreiden uutdrage 
verdacht allerhând 
verdedigen te waer stelle 
verder wieër 
verder (ik kan niet -) ik kan nie wieër / ziej òp 
verder nog wieders 
verder / ruimer wieër 
verdienen verdiēne 
verdienen (geld) snäöje 
verdieping  verdiēping 
verdoen, verloren vertukke 
verdriet verdriēt 
verdrogen verraaje(-re) 
verduidelijking verduutsing 
verdwalen verdwaole 
verdwenen e'weg / floep / poeëte / vort 
verdwijnen verdwiene / verzwiende 
veren vaere 
verfrommeld knoēveleg 
verfrommelen verknoēvele 
vergaan / aflopen vare 
vergaan / verteren verstaerve 
vergaren mojjikke (fig.) / zeumere 
vergeeld verzoeld 
vergeetachtig persoon vergaetmuts 
vergeten vergaete 
vergeten (helemaal -) gâns- / rám- / ráts- vergaete 
vergiet durslág 
verharen (bij dieren) verhäöre 
verhemelte raak 
verheugen op zien aege spitse 
verhuren vermieje 
verjaard ovverwield 
verjaardag verjäördág 
verkering verkieëring 
verkering hebben wat án 't haendje hebbe 



verkleumen vernikkele 
verkneukelen (zich -) verblieje (zien aege -) 
verknoeien, verprutsen verklojje / verknámmele / verzáwwe 
verkoper verkoeëper (mits nog niet verkocht) / 

verkuuëper (iendien wel verkocht) 
verkouden verkéld 
verkoudheid oplopen de kléts te pákke kriēge 
verkreuken verknottere 
verleden tijd vlaens 
verlegen verlaege / bluuëj / klepschòw / uuëj 
verlengde geleng 
verleppen verslekkere 
verlept / verlopen leps 
verliezen verliēze 
vermeerderen vunke 
verminderen (van vloeistof opbrengst) verzeeje 
vernielen verniēle / verinnewieëre / verkámmezäöle 

/ verroepzákke 
vernieling, verwoesting verrinnewieëring 
veronachtzamen versloonse / verwaarloeëze 
verontschuldigen verschónne 
veroorloven lejste / permetieëre 
verouderd / verjaard verlaenst 
verpieteren (door te lang koken) verzáwwe 
verprutsen verzáwwe / verklojje 
verraden verraoje 
verreweg wied(-te-)weg 
verruilen vertuse / verkoētele 
verschil verschil  
verschillen zien aege schille  
verschillend ònéllaens / ònderlaens 
verschillende soorten v(-e-)ulderlejs 
verschoten vaal 
verslijten versliete 
verstand bezeej 
verstandig ánstendeg 
verstellen van kleren verstelle / uutstukke(-re) 
verstoppertje spelen verstopperke speule 
vertalen umzette 
vertappen verschudde 
vertegenwoordigen vertreeje 
vertellen vertelle / verraekene 
verteren, vergaan verstaerve 
vertillen verhöffe 
vertrekken / gaan òptròmme 
vertrouwen fedusie 
veruit wied 
vervelend persoon neetprul 
vervoer vortvaring 
verwaand gröts 
verwaarlozen verslorse 
verwaarlozing verslorsing 
verwachting raken ántelle 



verwachting raken (ongetrouwd) ángebrând 
verwarring alterrázzie 
verwelken verslákkere / versladdere 
verwijfd  verwiēfd 
verwijzen riffrieëre 
verzamelen (van goederen) foeke 
verzamelen (van mensen) tröppe 
verzekeren asserieëre 
verzetten straevele 
vestzak vesjestes(-ke) 
vette dikke rook walm 
veulen poetje 
vier viēr 
vieren oud en nieuw âld en neej viēre / durhâlde 
vierkant viērkânt 
viesdoen vetdelle 
viespeuk vetkanes / vetdél / smerkanes 
vijf vief 
vijftien vieftiēn 
vijftig fiefteg 
vijver viēver / wieër 
vinden viende 
vink botveenk 
viool fioeël / fiedel / jommerhaolt 
viooltje fiäölke 
vishengel visgért 
vislijn vissnaor 
visnet worgare 
vitaal kweviet / levvendeg / innerzjiek 
vitten fitte 
vitter fitkoont 
vizier snötje 
vlaamse gaai metkolf 
vlasdrogen hejstere 
vlaskam raep 
vlecht vróng 
vlechten (van een bijenkorf) zòwwe 
vleermuis flaermoēs 
vlees (klein stukje -) fiemel / snitsel 
vlegel ströp / batjakker, batraaf 
vleien fleme / femele / fleddere / fielewaaje / 

fleemkoonte / moeke / smejchele 
vleier koontekroeper(-d), oeëgendiender, 

smejcheler, stroeëplekker 
vlek plek 
vliegen vliēge 
vliegen (ze zien -) vliēge (ze zien -) 
vliegenvanger (vogel) spinnevraeter 
vlieger vliēger 
vlieger (een - oplaten) vliēgere 
vliegtuig vliēgmesjien / vliēger 
vlierbes vlierkral 
vlijmscherp vliemschaerp 



vlijtig iēvereg / benuverd 
vlinderdas nòndejūke 
vlo vloeë(-n) 
vloeistofzeef zeej 
vloer vloēr 
vloertegel plevuūs 
vlot (snel) vingerlek 
vluchten kniepe (’r tussenuut -) 
vlug drej / schielek / vot 
vochtig vlees 
vochtig aanvoelend knets 
vod tod 
vodden todde 
voddenboer / voddenkoopman toddekél / loompekremmer / toddekremmer 
voederbiet mángel 
voederbietenkuil mángelekoel 
voer voēr 
voerman kárdriēver 
voet voēt 
voetbalknie paoterskneej 

voetenbank voētebaank 
voetpad pad / pedje 
vogelnestje vuggelnaesje 
vogeltje vuggelke 
voile aan hoed foeël / fwál(-ke) / durkiekske 
vol (heel-) vòl / geslage 
voldoende zat 
voldoening vinden viende (zienen draej -) 
volgens volges 
volière vlucht 
volk (min -) soepie / völkske 
vonk voonk 
voor vur / veur 
voorbeeld vurbeeld 
voordat vurdat / allieër / allér / vurralieër 
voordelen schuppes 
voordoen / demonstreren veurmake 
voorgeven prittendieëre 
voorgevoel / voorteken vurbūke 
voorjaar vroegjaor 
voorjaar / lente vurjaor / vroegjaor 
voornaam staats 
voornaam / gewichtig wichteg 
voorraadschuur spieker 
voorschoot schol(-le-)k / slupschortel 
voorschoot (leren) schòtsvél 
voorschot / voorstuk vurbret 
voorspellen / voorzien verschaere 
voorstel vurslág 
voorstellen vurstelle (zien aege -) 
voortaan vort 
voortbewegen (moeilijk -) schravele 
voortdurend gedureg / stendeg 



voortijdig vurtieds 
voortmaken vurránmake 
vooruit vurruut 
vooruit drijven jöttere 
vooruitkomen / vorderen plákke 
voos foeës / voeës 
vorige vurrege 
vork (bestek) verket 
vork (Y-vorm) gavel 
vorst vaorst / vriēswaer 
vouw / plooi / rimpel vaaj 
vouwen vaaje / vòwwe 
vraag vraog 
vraag (het zal de - zijn of) vraog (’t zal de - zien of) 
vragen vraoge 
Vredepeel De Vreej 
vreemd / raar areg 
vreesinboezemde weersgesteldheid schòwwaer 
vreetzak vraetbaer 
vrek / gierigaard deem / enge / piemel / pin / priēm / 

toegenaejde 
vreten vraete 
vriend kámmeraod 
vriendelijk vriendelek 
vriezen vriēze 
vrij vreej 
vrijdag vreejdág 
vrijdag (op -) freejdágs / vreejdágs 
vrijdagavond(op -) freejdágsaoves / vreejdággenaovend 
vrijdagmiddag (op -) freejdágsmiddegs / vreejdággemiddeg 
vrijdagmorgen (op -) freejdágsmaerges / vreejdággemaerge 
vrijgevig riēveg 
vrijgezel vreejman 
vrijgezellenknoop löjwiēverknoeëp 
vrijmoedig staolt 
vrijpostig astrânt / strânt 
vroedvrouw wiesvròw 
vroeg vroeg 
vroeger vroeger / vroeghin / ieër 
vroeger / voorheen ieërder / ieërtieds / urs(-t-)tieds / uurs(-t) 
vrouw (brutale -) haajbaaj / floēter 
vrouw (feeks) feep / kernalie 
vrouw (in kaartspel) vrow / moen 
vrouw (onverzorgde -) flots / floerts 
vrouw (slonzige -) sloons / sloēr 
vrouw (vinnige -) hellevaeg 
vrouwen vrollie / vrowvolk / vrowwe 
vrouwen(-onder-)goed vrolliegrej 
vrouwenborst mem 
vrouwspersoon vrowspersoeën / vrommes 
vrouwtje vrowke 
vrouwtjesdier wiēfke 
vrouwtjesmuis wiēfkesmoēs 



vruchtbaar vet 
vuil vuul / smerreg / drek  
vuil (zich - maken) smerreg (zien aege - make) 
vuilboombes dūvelskral 
vuilnis drek 
vuilnisbak dreksbák 
vuilnisbelt  pöjnpláts / stort / stortpláts 
vuilnishoop drekshoeëp 
vuilnisvat dreksbák 
vuilniswagen drekskár 
vuist voest 
vuur vuūr 
vuurpot met st.Maarten zwengelpot 
vuursteen vuūrstieën / ketsstieën 
vuursteen ketsstieën 
 


