
WOORDENBOEK LIMBURGTEST 

 
Lim·burg (het; o) 

Een hele toffe provincie! 

 

Lim·bur·ger (de; m,v; meervoud: Limburgers) 

Toffe mensen die uit die toffe provincie komt. 

 

Lim·burgs (bijvoeglijk naamwoord) 

Spullen of mensen die van Limburg zijn. 

 

Lim·burgs (het; o) 

Die mooie taal die ze in Limburg spreken. Wordt ook wel di·a·lect genoemd. 

Hollanders vinden het dialect vaak onverstaanbaar, of gewauwel. 

 

Hol·land (het; o) 

De rest van Nederland dat niet Limburg is. 

 

Hol·lan·der (de; m,v; meervoud: Hollanders) 

Iemand die niet uit Limburg komt en in de rest van niet Limburg woont. 

 

Hol·lands (bijvoeglijk naamwoord) 

Spullen of mensen die van Holland zijn. 

Hol·lands (het; o) 

Niet Limburgs. 

 

Voor·lo·per (de; m, v, meervoud: voorlopers) 

Iemand die in Holland is gaan wonen. Sommige voorlopers komen nooit meer terug 

naar Limburg. Een persoon dat niet tergkomt naar Limburg noemen we 

een schuldlimburger of een splijtlimburger. Iemand die wel nog terugkomen (en 

daar zijn we dan ook heel erg blij mee) die noemen we een spijtlimburger. 

Ach·ter·blij·ver (de; m,v; meervoud: achterblijvers) 

Iemand die zijn hele leven in Limburg blijft wonen. Een achterblijver is goed 

bezig! 

 

Nieuw·ko·mer (de; m,v; meervoud: nieuwkomers) 

Iemand die eigenlijk helemaal niet uit Limburg komt, maar er toch is gaan wonen. 

 Op·nieuw·ko·mer (de; m,v; meervoud: opnieuwkomers) 

Iemand die eerst is weggegaan uit Limburg en toen weer in Limburg is gaan 

wonen. 

 



 

Hei·mat (de; m)Heimat is een Duits woord. Het betekent: thuis. Limburg dus. 

 

Hei·mat·ver·la·ter (de; m; meervoud: heimatverlaters) 

Iemand die is weggegaan uit Limburg. 

Heim·wees (de; m,v; meervoud: heimwezen) 

Iemand die uit Limburg weggaat en Limburg heel erg mist, maar toch niet terug 

naar Limburg wil komen. 

 

Schuld·lim·bur·ger (de; m,v; meervoud: schuldlimburgers) 

Iemand die uit Limburg weggaat en dat prima vind. Zo iemand heeft niets met 

Limburg en wil ook niet meer terugkomen. 

 

Spijt·lim·bur·ger (de; m,v; meervoud: spijtlimburgers) 

Iemand die uit Limburg weggaat, Limburg heel erg mist en daarom ook gelukkig 

weer terugkomt. 

  

Splijt·lim·bur·ger (de; m,v; meervoud: splijtlimburgers) 

Iemand die uit Limburg weggaat en niet meer teruggekomen is maar ontzettend fan 

is van Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


