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Geweldig: nog nooit heeft onze streektaal zo in de schijnwerpers gestaan. Een andere positieve ontwikkeling die hier
niet onvermeld mag blijven, is de groeiende samenwerking
met andere organisaties. Dat moeten we in stand houden en
verder uitbouwen.
In het aflopend jubileumjaar hebben we ons beleid en de
organisatie -rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen en aandachtspunten- tegen de lamp gehouden. Het
resultaat is een concept beleidsplan dat wij begin volgend
jaar met alle kringbesturen zullen bespreken en daarna
verder zullen uitwerken. Ook 2017 wordt een belangrijk
Veldeke-jaar.
Dat wij tevreden kunnen terugkijken op ons jubileumjaar is
in belangrijke mate te danken aan de betrokkenheid en inzet
van de collega-bestuursleden van de kringen en het provinciaal bestuur van Veldeke; onze ambassadeurs; de vele vrijwilligers; de directie en medewerkers van AmbaumBrandMakers
en de besturen en medewerkers van de samenwerkende bij
de streektaal betrokken organisaties.

Van de voorzitter…
Nu de dagen van het jaar korter worden, het nieuwe jaar
voelbaar nabij is en Kerstmis voor de deur staat, kijken we
nog even om en blikken vooruit.
2016 zal in de annalen van onze vereniging ongetwijfeld
worden vermeld als een bijzonder verenigingsjaar: het
90-jarig jubileum van Veldeke Limburg en ‘Het Jaor van de
Limburgse dialekte’ met een groot scala van met de streektaal verbonden activiteiten. Ik noem onder andere: de jubileumviering met de benoeming van onze gouverneur Theo
Bovens tot beschermheer van Veldeke Limburg; de theatertour; de uitgave van ons jubileumboek; de verkiezing van het
mooiste Limburgse woord en gezegde; de tentoonstelling;
het congres en zeker niet te vergeten de succesvolle jubileumactiviteiten van de Veldeke-kringen. We hadden hoge
verwachtingen maar dit succes hadden we niet verwacht.
‘Het Jaor van de Limburgse dialekte’ heeft in streektaalland gewerkt als een katalysator en aanjager: programma’s
in de media; discussies; artikelen; columns; rapportages; ingezonden brieven en ga zo maar door. Diverse andere met
streektaal verbonden organisaties en personen hebben op
ons jubileum geanticipeerd en eigen activiteiten georganiseerd. In de maand december werden nog drie congressen
georganiseerd, waarin de streektaal centraal stond.
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Hartelijk dank voor uw inzet. Ik ga ervan uit dat wij ook
komend jaar op uw medewerking mogen rekenen. Voor de
komende tijd wens ik u allen:
sfeervolle feestdagen en
een in alle opzichten gezond en voorspoedig 2017

Lei Pennings,
voorzitter Provinciaal Bestuur Veldeke Limburg
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Kringekóntakdaag
Vriedigmörge 10 september treffe zich de meiste kringbesture óm half elf bie DIS (Dranken Industrie Sittard). Ónger
de inleiing vlege ós gigantische getalle van de hoeväölheid
blikskes die dao gevöldj waere óm de oeëre en later in de
in bedrief zeendje productiehal uuever de loupendje bandj.
Meh good det wae oeërdöpkes inhöbbe. Erg interessant.
Waat ’n bedrief!
Daonao zeen wae door de krink
Zitterd genuuedj in ’t Gruzekirkske vuuer ’n film die ’ne kiek
geuftj op Zitterd en de Zitterder.
Ein róndjwanjeling o.l.v. ’ne gids
door de bènnestad kumtj mèt dit
werm waer good oet. Den mót de
kael gesmieërdj op ein van de terrasse. Ouch dao haet ederein waal
zin in. Weer trök in ’t Gruzekirkske
amuseertj René Haustermans ós mèt
leedjes van Jo Erens, Frits Rademacher, Toon Hermans en eige leedjes. Erik Grodegast vertèltj uuever

LID VAN VELDEKE
Naam? Truus Janssen.
Plaats? Ech.
Partner? Geert.
Kinjer? Paul (34),
Inge (31).
Beroop? Gepensioneerdj
ambtenieër bie de rechbank.
Vrieje tied? Wanjele,
bloomsjikke, puzzele,
reize.
Lid vanaaf? 2007.
Lid gewoeëre? Door Ton, broor van miene man.
Bezeuk krink? Bekans alle aktiviteite.
Aanspraekendj? Vuuerdrachte door anger spraekers,
poëziewanjeling.
Sjoeënste? Jaorliks oetstepke.

de historie van de kirk en ouch wèthaojer
Noël Lebens geuft aan ’t inj acte de présence. Vuuerdet ederein nao hoes geit
kriege wae tapas geserveerdj. Ouch
det smaaktj. En aan de duuer ’t book
Limburgs eige van de Krink Zitterd
zelf en e fleske Zittesj beier aangereiktj.
’ne Geslaagdje daag. Volgendj
jaor nao Mestreech.

Laeze? Ich laes neet väöl. Waal altied De Limburger, Veldjekebekèt Ech en ouch waal de Nuutsbreef van Veldeke.
Book? Het geluk van Limburg van Marcia Luyten. ’n Sjoeën
en hieël herkènbaar book.
Jubileumjaor? Wae zeen in Remunj gewaes nao De Oranjerie bie de uuepening ennao de jubileumviering Van
Huuere en Zègke in Ech. Verder neet väöl gevolgdj. Miene
mins waal: edere maondig in de gezèt leusj hae Leonie Cornips en Guus Urlings.
Plat kalle? Van hoes oet mètgekrege. Óngerein en mèt de
kinjer ouch altied gedaon.
Mien dochter woeëntj noe in Turkije. Is mèt ’ne Belzje Turk
getrouwdj. Kaltj dao Turks en Nederlands mèt Kamil, oos
kleinkindj (6). Dae lieërtj dao ouch al Ingels oppe sjoeël.
Mer ouch es wae dao zeen en óngerein plat kalle, zeen zien
oeëre gespitstj en kriegtj hae alles mèt.
Sjoeënste waord? Neet sjóttelsplak, det weite wae óngertösse
waal, mer versjangelere is vuuer mich ’t sjoeënste waord.
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Pieter Kiewied – de stum van zóndigmörge
door Bèr Brounts en Har Sniekers

‘Kóm mer e half eurke vreuger, den kóns se ’t lèste deil van de oetzending nog live mètmake’ zaet Pieter
allervrintjeliks door de telefoon es ich de aafspraok maak.
Dus vaar ich al óm nege oor deze zóndigmörge op Mestreech aan. Ich zeen in miene wage det de thermomaeter 5° aangeuftj. ’t Wejtj en miezertj. Mer ich huuer uuever de autoradio de werm stum van Pieter
Kiewied, zjus wie al die anger doezendje loesterieërs:
‘Goedemorgen luisteraars. Wat leuk dat u weer luistert.
Van harte welkom bij Postbus 31, het felicitatieprogramma
van L1. Ik mag tussen nu en 11.00 uur namens u -tenminste als u geschreven hebt- andere mensen feliciteren.
Het is koud buiten, een graad of vijf en het regende een
beetje onderweg hiernaartoe. Wij gaan dadelijk luisteren
naar weermanThijs Zeelen, kijken wat hij ons te melden
heeft. Maar eerst gaan we naar Madrid, naar Maria Dolores
Pradera voor Limeña’.
’t Herkènbare begin van twieë eurkes loesterplezeer door
die vertroewdje broen stum.

Óm half èlf staon ich same mèt de óngertösse ouch gearriveerdje Bèr en Emily bie Pieter in de cabine. Wie ’ne
prins in ’n aerpelekoel of baeter gezag: wie ’ne piloot in zien
cockpit troeëntj hae tösse al die knupkes op ziene drejstool.
Dae drejstool bliektj ’ne echte praotstool te zeen es ’t roeëd
lempke oetgeit en hae begintj te kalle.
‘Det is toch sjoeën… emes oet Purmerend feliciteertj emes
in Eindhoven uuever de Limburgse radio! Ich krieg de bre-
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ve uueveral vandaan. Ze loestere bienao uuever de hieële
werreld. Toet in Australië en Texas toe. Mer de meiste natuurlik hie in Limburg en Braobantj, in Belsj en in Pruses.
Gemiddeldj höb ich 60 toet 70.00 loesterieërs. Allein in
Limburg gemaete. Hiemèt höb ich al jaore ’t bès beloesterdje programma van L1. Mer ich bèn neet belangriek.
De luuj thoes aan de radio, dao doon ich ’t vuuer. Ich vinj
’t ein vuuerrech dit te moge doon. ’t Is eder waek weer net
de ieërste kieër. Noe nog nao ruum zèstieën jaor. ’t Geit
óm die oma van tachentig die óm nege oor mèt de haore
gedaon klaor zitj in ’t verzörgingshoes.
Ich zal dich ein verhaol vertèlle. Ich höb ins ’n leedje gedrejdj van Carboon uuever de miene. Ein lank nummer van
ach menute, doon ich eigelik noeët. Kreeg ich de waek d’rop
eine breef van ’n vrouw die mich bedankdje. Sjreef, det ze
blie waas det häöre mins weer ins jankdje. Mer ich kan neet
altied ederein blie make. De minse vergaete waal ins det ’t
’n felicitatie-programma is, gein verzeukplateprogramma.
En det ich neet alles vuuerlaes waat ze opsjrieve. Soms mót
ich ze gewuuen tieënge häörzelf in besjerming numme. Al
te persuuenlike dinge laot ich weg. Wie krank emes is, of
det de koffie mèt flaaj klaor steit op nómmer zoeëväöl in
die en die straot. Ich vergaet ouch waal ins get of vergis
mich. Zègk ich 70 in plaats van 67 jaor. ’n Bepaoldj plaetje
bie de felicitatie neet drejje ómdet det de waek d’rvuuer al
gewaes is, reuptj ’ne inkele kieër ouch vrage op. Mer alweer
det Veldboeket, alweer Sjef Diederen. Es ich ech in de fout
bèn gegange gaef ich det grif toe en maak ’t weer good.
Beginnummer is altied eige keus, net wie nao ’t waerpräötje
en Tips voor de Zondag. Den blieftj d’r al mèt al neet väöl
tied mieër uuever óm alle gevraogdje nummers te drejje.
Mót ich get koppele. Want de loesterieër wiltj gewuuen
huuere det ich oeëme Sjang en tante Door oppe Ruiver
feliciteer mèt häör gouje broelof en kleinkindj Mikel mèt
zien zwumdiploma neet vergaet te felicitere names oma oet
Azeraoj.
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Op dónderdig maak ich thoes de lies
woeë alle gevraogdje meziek in steit en
vriedigaovendj de Uittips. Op zaoterdig bèn ich in Mestreech woeë ich ’t
programma compleet klaormaak. Sóndigs riej ich óm half ach aan in Bree
(B) óm róndj half nege in Mestreech te
zeen. Blajer den nog ins door de pepere.
Ich höb mich gelökkig nog noeëts verslaope. Aafkloppe! Zèt waal twieë wèkkers.
Eine kieër höb ich michzelf boetegesloeëte. Mós ich de beveiliging belle det die
mich bènneleet. Bèn dèks de enige sóndigsmörges in dit groeët geboew. Vinj
ich gaaroet neet erg. Ich bèn ’ne echte
radioman. Doon ’t programma gans allein. Altied zoeë gewaes. Televisie höb
ich ouch gedaon. Mer dae camera…
altied op de juste plaats blieve staon. Is
’t neet good… mót ’t oppernoew. Nae,
gaef mich mer radio. En den live. Kan
ich mien zeel en zaligheid in kwiet’.
Hae vertèltj enthousiast uuever vreuger wie d’r es klein
menke loesterdje nao Kleutertje luister mèt Herman Broekhuizen en Lily Petersen. Det die later ins op bezeuk kwame
bie de Ziekenómroop in Remunj en hum oetnuuedigdje
eine daag nao Hilversum te kómme. Van Herman toen de
goje raod kreeg vuueral zichzelf te blieve. ‘Det höb ich mich
good in de oeëre geknuiptj. Wiewaal… vreuger meindje
ich Nederlands te mótte kalle’. Dao is hae noe hieëlemaol
van genaeze, zaet d’r. Zien Remunjs is door ederein good
te volge. De meiste breve zeen in de standaardtaal gesjreve. Pieter sjatj zoeën 20% in ’t Limburgs. Mer hae duit,
boete de Nederlandse begin- en injaankóndiging, bekans
alle felicitaties in ’t plat. Soms ouch op hieël naodrökkelik
verzeuk. Want ‘leve sjat, ich haoj van dich’ klinktj toch lever
den ‘schat, ik hou van jou’ wie ’n breefsjriefster hum oetlag.
Wie ’n werm sjilderie
’Ich höb ins ’ne breef in ’t Kirkraojs vuuergelaeze, mer wie
ich thoes kwoeëm zag mien vrouw det ich det toch mer
nimmieër mós doon. Waas neet óm aan te huuere. Noe
höb ich miene eige stiel en det veultj good. Zoeë doon ich
’t al jaore. Geconcentreerdj toet de lèste menuut. Ich loester
alle meziek mèt aaf óm in de sfeer te blieve.’

Pas es hae zich de koptelefoon aafzètj en de studio loskoppeltj van de zender daaltj hae weer op aerd nieër.
‘Zoeë, höbtj gae nog vraoge?’ Lachendj kiektj Pieter nao
Bèr en mich aan de taofel in de kantine woea dit gesprek
verder plaatsvónj. ‘Nae, eigelik neet, die zeen allemaol al
beantjwoeërdj.’
‘Den gaon ich gaw. Ich mót nog nao ’ne verjaordaag’ besluutj oze bevloeëge presentator dae mèt felicitaties de zóndigmörge van zien troew loesterieërs kleurtj toet ’n werm
sjilderie.
Es ich angerhalf oor later weer heives gaon en in de wage
’t gekrakeel van De Stemming volg, dink ich aan Pieter en
huuer hum in gedachte wie altied ’t programma in opperbèste stumming aafsloete mèt:
‘Wij zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending.
Ik vond het prettig dat u luisterde en hoop u komende
zondag weer te mogen begroeten.
Dank, dat ik samen met u de zondag heb mogen starten.
Pas goed op jezelf en maak er nog een mooie zondag van.’
Foto’s Emily Brounts
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Gemeente Eijsden-Margraten start
dialectcampagne: KAL PLAT
Op donderdag 8 september 2016 werd in de raadzaal
van ‘Het Huis van de Burger’ door Armand Opreij, wethouder Cultureel Erfgoed, het officiële startsein gegeven
van de campagne Kal Plat. Gemeente Eijsden-Margraten wil met deze dialectcampagne meer bewustwording
creëren over het gebruik van dialect.
Eijsden-Margraten kent veel verschillende varianten van
het dialect. Ook over de grenzen heen zijn er verschillende
varianten, verwant aan onze dialecten. Wethouder Armand
Opreij: ’Dialect is een gemeenschappelijke taal in de euregio om ons heen, met dialect kunnen we grenzen overbruggen’. De gemeente hoopt via deze campagne het gebruik
van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken
positief te beïnvloeden. ‘We willen het belang van dialect
benadrukken en het spreken van de diverse dialecten behouden’ vult wethouder Opreij aan.
Immaterieel erfgoed
Dialect is verweven met een aantal sectoren: onderwijs, erfgoed en recreatie. Streektaal is opgenomen in de beleidsnotitie
Materieel en Immaterieel erfgoed van Eijsden-Margraten.
Dialect wordt gezien als onderdeel van het erfgoed.
Vanuit toeristisch perspectief wordt dialect vaak gebruikt
als unique selling point van deze regio, een stukje buitenland in eigen land. Binnen het onderwijs zijn er raakvlakken met buurtaal- en euregionale luistertaalprojecten.
Taal bindt mensen, verwondert mensen, laat mensen genieten, zorgt ervoor dat tradities, feesten en rituelen behouden blijven en zich kunnen vernieuwen.
Door taal wordt erfgoed overgedragen en doorgegeven aan
jongere generaties en nieuwkomers.
Het overgrote deel van de Limburgers, jong en oud,
spreekt nog steeds dialect, in alle lagen van de bevolking
en in velerlei situaties. Deze ontwikkeling wil de gemeente graag doorzetten door onder de noemer Kal Plat verschillende activiteiten en informatiebijeenkomsten rondom dialect gebruik te organiseren.

dit de rest van hun leven zo. Daarom
wordt voor de eerste fase alle aandacht geschonken aan de doelgroep in de leeftijdscategorie
van 2 tot 4 jaar.
De tweede fase is de doelgroep
basisonderwijs. In een later
stadium zal de campagne activiteiten ontwikkelen gericht op
deze doelgroep.
Sinterklaas schenkt peuterspeelzalen
kinderliedjes in het dialect
Op peuterspeelzalen worden veel liedjes gezongen die de
vaste ‘ceremonies’ aankondigen of ondersteunen. Op dit
moment worden hier Nederlandstalige liedjes en soms ook
Engelstalige liedjes voor gebruikt.
In het kader van de campagne Kal Plat is voor peuterspeelzalen een aantal liedjes in het dialect verzameld die
gebruikt kunnen worden bij de vaste ceremonies. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van:
* liedjes in het dialect;
* Nederlandstalige liedjes vertaald in het dialect;
* speciaal voor dit project geschreven liedjes.
In samenwerking met Stichting Spelenderwijs en de aangesloten peuterspeelzalen zijn diverse liedjes uitgekozen
en in het dialect vertaald en/of geschreven door Ton Custers van bureau Hastijns. Deze liedjes zijn ingezongen
door Edith Rutten en op CD opgenomen. In het kader
van Sinterklaas schenkt de gemeente Eijsden-Margraten
alle peuterspeelzalen een exemplaar van de CD met deze
liedjes.

Fases
De campagne wordt ingezet in verschillende fases. Al op heel
jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor het gebruik van dialect. Wanneer er in die periode dialect wordt gebruikt, blijft
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De liedjes zijn ook
gratis te downloaden
op:
https://www.eijsden-margraten.nl/
inwoners/liedjesin-hetdialect/

Feestelijk Congres VLDN en Veldeke Limburg

December - Congresmaand

Plaats van samenkomst was het lieflijke kasteel Groot Buggenum in Grathem.
Zo’n 70 inschrijvers woonden het tweeënveertigste congres bij van de Vereniging
voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
op 19 november.
Een feesteditie, want Veldeke Limburg bestaat 90 jaar en de VLDN heeft nog altijd
de viering van haar 40-jarig bestaan te goed.
Voor het eerst hebben zij samen de handen
in elkaar geslagen om dit te organiseren.
Het thema was Dialect in het hart en onder de loep Dialectonderzoek en dialectcultuur in Limburg met
bijdragen van:

Dan vonden er nog drie congressen plaats in december.
Het kon niet op. Alsof alles nog gauw even in het Jaar van
de Limburgse dialecten moest worden geperst. Nee, echt
niet; zij waren al langer gepland.
Wegens het verstrijken van de inleverdatum voor kopij kan
van genoemde bijeenkomsten helaas geen verslag of (achterhaalde) aankondiging geplaatst worden.

* dhr. Thieu Wieërs, Historische inleiding: Grathem en
Grathem is twee.
* dr. Michiel de Vaan, Het Leudal en het Land van Horn:
Dialect en landschap tussen Peel, Maas en Thorn.
* drs. Gerald van Berkel, Enkele toponymische elementen in
Limburgse plaatsnamen tot 1500.
* prof.dr. José Cajot, De impact van de tweetonigheid op het
Maastrichtse klinkersysteem.
* drs. Luc Wolters, 90 jaar Veldeke Limburg.
De teksten van deze interessante lezingen zullen in het 19e
Jaarboek van de VLDN worden opgenomen en op het volgende congres in Lanaken op zaterdag 25 november 2017
aangeboden.

2 december Sittard: Limburg, mobiliteit en de wereld. Op
zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele
communicatie.
Studiebijeenkomst waarin onderwijs- en onderzoeksveld,
nieuwe meertaligen en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen deelden rond de uitdagingen die de nieuwe meertaligheid van statushouders, vluchtelingen en migranten in
Limburg biedt.
14 december Maastricht: De dynamiek van het Limburgs.
Congres waarop onderzoekers de schijnwerpers richtten
op de wetenschappelijke kant van het Limburgs. Het Limburgs als inspiratiebron voor onderzoek naar taal, taalgebruik, taalidentiteit en taalpolitiek.
17 december Venlo: Symposium Limburgse woordenboeken.
Dit symposium ging in op de nieuwe ontwikkelingen op
het terrein van de moderne digitale middelen die dit biedt
aan (lokale) woordenboekmakers.

De Nuuj Baedeleers
Onder de titel De Driesjtuver Opera heeft de Stichting 3Sjtuver in 2012 met veel
succes de wereldberoemde Dreigroschenoper van Bertolt Brecht/Kurt Weill in het
Roermonds dialect op de planken gebracht. Het stuk draait om armoede en wetteloosheid. De hoofdfiguren in deze ‘opera voor arme mensen’ vertonen alles behalve
compassie en solidariteit. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de bekende uitspraak
‘eerst komt het vreten, dan de moraal’. Singer-songwriter Ton Custers maakte er een
prachtige Remunjse vertaling van en meer dan duizend toeschouwers kwamen kijken
naar de voorstellingen in de aula van Niekée.
Komend voorjaar komt een vervolg: Ton Custers heeft zich nu laten inspireren door
The Beggar’s Opera (John Gay, 1728), hetzelfde stuk dat ook voor Brecht de inspiratiebron was. Onder de titel De Nuuj Baedeleers heeft hij er weer een ‘Remunjse’
opera van gemaakt, met pittige teksten en 38 korte en langere liedjes. En de handeling is naar de huidige tijd verplaatst.

Veldeke Nuutsbreef | nummer 22 | december 2016

7

Limburgs: een moeilijk begrip
Het Jaor van de Limburgse Dialekte is bijna voorbij. Ik heb een
paar maal gemopperd dat ik liever ’t Jaor van ’t LIMBURGS
gezien had, vooral omdat het woord dialect een vrij negatief
imago heeft. Bovendien is het Limburgs erkend als (streek)taal.
Hét Limburgs? De website van Veldeke Limburg waarschuwt: van een Algemeen Limburgs is geen sprake, laat
staan dat iemand zich met een dergelijk construct gevoelsmatig verbonden voelt.
Ik ga hier veiligheidshalve niet verder op in, bang voor de
Zwarte Piet. Ik wil alleen even wat over dat gevoelsmatig
vragen: wie heeft dat helemaal onderzocht? Ik constateer
dat dat voor veel Maastrichtenaren geldt, maar in Midden-Limburg lijkt me dat niet het geval.
Wat wil ik nu? Sjtraevele, ensjele? Allerminst. Wel een waarneming ventileren. Auteurs die in het Limburgs publiceren,
voelen zich nog steeds min of meer gedwongen hun eigen
dialect zo correct mogelijk weer te geven. Bang aangesproken
te worden dat ze fouten maken. Gevolg: ze hebben een te
grote aandacht voor de spelling, en dat gaat ten koste van
de creativiteit.
Ook daar wil ik het verder niet over hebben: gevaarlijk.
Tussen haakjes: het echte gevaar lijkt me dat buiten de
woonplaats van de auteur (en omgeving) er geen warme
interesse voor zijn werk bestaat. De belangstelling is vooral
gericht op het dialect zelf, het al of niet vermeende eigene.
Wie dat niet gelooft: ga kijken in boekhandels dertig
kilometer van de auteur verwijderd, in Venlo bijvoorbeeld; daar zie je weinig boeken van beneden Roermond.
Waarom waarom? Is die vermaledijde spelling een hinderpaal? Bij liedjes en buten (daar heb je die spelling) lijkt
dat geen probleem. Sterker nog: als je zingt schijnt er wel
degelijk een Limburgs te bestaan.
Rowwen Hèze
Laat ik concreter worden. Ik werd verrast met een opname
van BNR-Nieuwsradio: acht minuten aandacht voor het
proefschrift van Frens Bakker. Die betoogt daarin dat het
Limburgs niet bij Venlo ophoudt, maar veel noordelijker.
En dus zou Rowwen Hèze in (het?) Limburgs zingen, zoals
ze misschien bedoelen met hun vooral in Holland bekendste hit: ‘t is een kwestie van geduld / rustig wachten op de dag
/ dat heel Holland Limburgs lult (…).
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Heel in het kort nu de theorie van Bakker. De grens tussen ‘echt’ Limburgs en een overgangsgebied, waar veel Brabantse en Nederlandsige kenmerken te horen zijn, was de
Uerdinger Linie, die de grens tussen ich en ik aangeeft, plus
tussen ouk en ouch. Twee woordjes maar om te bewijzen
dat zowat heel Noord-Limburg geen waarlijk Limburgs
spreekt: dat was Bakker wat mager. Hij trok een nieuwe
grens, een eindje boven Horst. Ten zuiden van die (overigens vage) grens heeft men het over doe plaats geej, over
mich en niet meej, breef wordt brief. En zo verder, dus…
Nee hoor: na de verdediging van zijn proefschrift kreeg d’r
Frens van de dienstdoende rector-magnificus en van een
van zijn hooggeleerde opponenten te horen dat Rowwen
Hèze GEEN Limburgs bezigt.
Beter leesbaar
Wat moeten we nu? Nou: ik ben hierover begonnen. En
een erg brandende kwestie is het niet, want hoeveel auteurs hebben we daarboven? Toch blijft wat knagen bij mij.
Waarom mogen we niet van HET Limburgs spreken? Ik
vloek nog even. Op Wikipedia vind ik: “Meer dan andere dialecten kan dit Midden-Limburgse Oost-Limburgs
aanspraak maken op een gemeenschappelijke noemer (algemeen) Limburgs. Het Roermonds en het Sittards zijn in
dit opzicht representatiever dan het Weerts, Maastrichts,
Heerlens en Kerkraads.
Nieuwe problemen. Kerkrade heeft verreweg de meeste
auteurs per hectare. Geen mens zal beweren dat die hun
Kirchroas maar moeten aanpassen. Maar voor de rest moeten we voorzichtig concluderen dat schrijvers gebaat zouden zijn met een wat algemener Limburgs. Herkenbaarder,
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beter leesbaar dus, en je hoeft niet meer bang te zijn zuiver
Dörps te schrijven: gebruik prachtige woorden en gezegdes
van je buren.
Mooi misschien, maar nieuw gevaar dreigt. Ook de term
Limburg is besmet, betoogt filosoof Ralf Bodelier, geboren
in Vaals. Hij vroeg zich eind november publiekelijk af of
Limburgers niet gebaat zouden zijn bij DENK, de politieke partij van Turken, Surinamers, Marokkanen. Waarom?
Heel eenvoudig: we worden ook gestigmatiseerd, zo niet
gediscrimineerd. Bodelier is twee à drie dagen per week
in de Randstad, en hij merkt steeds meer dat er aan de
term Limburger allerlei vervelende eigenschappen kleven,
zoals: achterlijk, corrupt, geniepig, achterbaks. Hij pleitte
er daarom voor het woord Limburger liever te vermijden.
Tismichget.
Groter denken
Het Jaor van de Limburgse Dialekte is bijna voorbij. Er
is veel gebeurd. Heel heel veel taalkunde, zoals een symposium over (het maken van) dialectwoordenboeken. Ook
weer dat eigene. Zo’n woordenboek dient soms om je gelijk
te krijgen, om anderen veur de veut te sjmiete dat ze…
Hier kom ik hoogstwaarschijnlijk niet uit. Moet dat dan?
Helemaal niet: er moet wel meer en meer en als het even

kan beter geschreven worden in het laten we maar zeggen
Veldekes. Laat Veldeke daarom volgend jaar eens een bijeenkomst voor schrijvers organiseren. Om te horen: wat
willen die, waarom, wat niet, en wat zijn hun verdere wensen? Anders gaat het bergafwaarts met de Limburgse literatuur.
De wat? Zeker: de onlangs verschenen Geschiedenis van
de literatuur in Limburg (768 pagina’s) zegt, om de titel te
verduidelijken, dat Limburgse literatuur “strikt genomen:
literatuur in een van de Limburgse dialecten” zou zijn. Zijn
we toch weer bij het begin. Maar het verzonnen doel van de
90-jarige Vereniging Veldeke: Voor Elk Limburgs Dialect
Een Krachtige Eenheid, draagt daar mijns inziens niet aan
bij. Graag groter denken.
Wim Kuipers

Met nogal wat trots werd in de vorige Nuutsbreef gewag gemaakt van een nieuw boek in het Maastrichts:
een vertaling van een al jaren eerder verschenen boek
over André Rieu. Wat zou dat betekenen voor de Limburgse literatuur? Denk daar eens over na. Antwoorden s.v.p. naar veldgewas@home.nl.

Huub Strous

In ons jubileumjaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van mr. Huub Strous, voorzitter van de Jo Hansenstichting voor Volkscultuur. Hij overleed op 8 juli 2016 in
Meijel. De heer Strous was kenner en bewonderaar van Jo
Hansen en diens gedachtegoed.

In zijn functie van voorzitter van de Jo Hansenstichting
heeft hij zich op bijzondere en voorbeeldige wijze ingezet
voor de ontwikkeling, bevordering en instandhouding van
de volkscultuur. Ook de streektaal droeg hij een warm hart
toe. De wijze waarop hij inhoud gaf aan de uitreiking van
de Jo Hansenprijs voor volkscultuur was telkenmale verrassend en inspirerend. Dat dwong alom waardering en respect af. Hij was een begenadigd, gepassioneerd en boeiend
spreker, begiftigd met een enorme dosis kennis en humor.
Ook zijn grote bestuurlijke en bindende kwaliteiten verdienen vermelding. Met het heengaan van Huub Strous verliezen we een belangrijke voorvechter van onze volkscultuur,
een groot en wijs bestuurder en niet in de laatste plaats een
warm, betrokken en fijn mens. Met dankbaarheid koesteren we de vele fijne herinneringen aan Huub Strous. In ons
komend jaarboek zullen we hem uitvoerig gedenken.
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Sjoonste Limburgse wäörd van de kinjer
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Dao zin versjillende gedeilde plaatse.
Die sjtaon den op alfabetiese volgorde in dees lies.
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.
13.
14.
14.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
22.
22.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

eiketske
kruutje, sjroap, sjroep, sjtroep, zeem
bleumke
sjörker
zwegelstekske
laesheukske
aomezeik
schäöpke, sjäöpke
ieske
hakkesjoon
nondedjuke
sjeetje
schravele
sjóttelsplak, schóttelslet
waatbleef
miepmop
sjiethoes
knien
klumpkes
sjtróntjbóks
adië wa
gojendaag
knaptoêt
kwatsj
eigewieze prengel
kemissies doon
versjet
windjmeulke
stevel
tesseplak

De jurylede wore de lede van Veldeke Volkscultuur:
Netty Engels-Geurts, Els Lahey-Diederen,
Annie Schreuders-Derks en Riky Simons-Julicher.
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Illustraties oet ‘Mien eerste wäördjes’

Toet 1 november kóste individueel kinjer of ganse sjoolklasse van de 392 aangesjreve basissjole in Limburg häör
leukste wäörd in ’t plat insjture. In totaal kwome via ’t mailadres van ’t Jaor van de Limburgse dialekte zón 150 wäörd
biej de kemissie Volkscultuur van Veldeke terech.
Kaoze de volwassene in mei van dit jaor massaal veur
fiespernölle, versjangelere en zwegelstekske; de kemissie woor benuudj nao de favoriete van ós kinjer. ’n Leuk
werkske. De ingesjtuurde wäörd waerde netjes op alfabetiese
volgorde gezat en same bekeke.
Kinjer blieke te haje van verkleinwäördjes: beukske, bleumke, breukske, breurke, jungske.
Beeste doon ’t ouch good: hóndj, kelfke, verke, kuusj,
schäöpke, eiketske, miepmop, knien, hoon, keu, aomezeik.
En ze griepe de kans óm ouch get lekker ‘vies’ wäörd in te
bringe: poepdoés, sjiete, sjeetje, sjtróntjbóks, sjietvót, batse.
Aete is ouch ’n geleef óngerwerp: dusj, tijer, ies(ke), keukske,
waofele, kerboet, nonnevot en de neudige variante van ‘stroop’:
kruutje, zeem, sjroep. In de categorie kleijer kómme veur:
rökske, sjlieps, hakkesjoon, nondedjuke, bóks, klumpkes
en stevel taenge. En biej de min of meer knusse wäörd vinje
veur: hoes en huuske, heem, laesheukske, adieë wah.
Ouch bepaolde vraoge vinje kinjer leuk: waatbleef, wie geit
’t, wils se mit mich aafrieje, geit t’r mit. En wiejer zitte d’r
juweeltjes biej wie: ich sjrik mich de pleuris, wuilese (zo hèt
de groep van Jong Nederland volges de toelichting), pingele
(oppe piano), knaptoêt (zak óm kapot te sjlaon) en loeëperiej
(diarree). De sjóttelsplak, de köls en de pómpesjtein sjtaon
d’r ouch tösse; mer daovan dinke veur det emes die haet
veurgezag. Biej sjekosj (handtas) sjteit al es toelichting det
det ’n aad waord van oma is.
Net wie biej ’t songfestival höbbe de veer kemissielede
oet ’n eerste selectie van 30 wäörd oet alle categorieje d’r
eder 15 gewaardeerd mit 1 toet 15 puntje. Eiketske kreeg
’t hoogste aantal puntje, kruutje mit zien variante waerde
tweede en bleumke derde. Sjörker en zwegelstekske deile
de veerde plaats. Opvallend is det de meiste inzendinge oet
Midde-Limburg kómme.

‘Oetkieke veur de draak. Hae vrèt miensevleis’
Dees waarsjuwing sjteit op ’n bördje te laeze nag veurdet se efkes wiejer vanoet Zjwame
‘Drakedörp Beesel’ inriejs. Dae naam bliek terech, want ech biej zoget eder hoes is waal get te
zeen mit ’ne draak: ’n vlag, bördje, sjiljering, sjtök sjtert of ’n kompleet zelfgeknutseld eksemplaar
of foto van ’n eerdere editie.
Want in 2016 is ’t weer zo wied. In
augustus waert zès aovindje veur in
totaal 15.000 bezeukers ’t histories
sjpel van ’t Draaksjtaeke opgeveurd
op ’t terrein achter kesjteel Nieuwenbroeck. Histories: in Beesel doon ze
dit al seer 1736 en vanaaf 1935 alle zeve jaor. In 2012 is dees
biejzunjer traditie den ouch toegevoog aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
’n Oer van
teveure moge de
bezeukers oet
de ganse ómtrek
al nao binne,
mer ’t doert
efkes veurdet
de kaertjes
van 2500 luuj
gekontroleerd zin.
Dao is waal gezorg veur ammezasie tiedes ’t wachte: doe
löps door ’t middeleews dörpke en zuus en heurs al de neudige sjpelers bezig mit häör ambach. Op ’t sjpeelterrein zelf
zin twee enorme tribunes taengeneuverein geplaats mit aan
eine ziekantj ’n neet van ech te óngersjeije kesjteel, wovan
óngerdeile geleend blieke van ’t kesjteel van de Tegelse Passiesjpele.
De regisseurs Jolanda Jonkers en Frank Rous höbbe veur dees
editie get meer wille vertèlle es ‘’t goje euverwint ’t kwaod en
ze laefde nag lang en gelökkig’, zo vèlt te laeze in ’t sjiek programmabeukske. Benuudj wie det geit oetpakke…
In de äöpeningsscène versjient al medein ’ne jónge Joris dae
in ’t geheim vrundjsjap sjluut mit prinses Cathelijne.
Via ’n vas herkènningsmelodieke haje ze kontak.
Det is alvas ’n nuuj element in dit sjpel. En wie
verrassend: Joris en alle dörpelinge kalle plat, de
prinses en ’t gans hof vanne keuning Hollands.

foto: Frans Geerlings

Koste nag meutje zin gesjpaard veur dit sjpektakelsjtök.
Ruum veerhóngerd akteurs en hóngerde vriewilligers oet
Beesel en ómsjtreke höbbe maondjelang gerippeteerd, liedjes ingesjtudeerd of nuuj historiese kostuums en attribute
gemaak. Veural de massascènes make väöl indrök. Es de
wages mit dooj dörpsbewoners nao ’n gevech mit de draak
waere binnegevare, laef ederein mit. ‘Zin die ech dood?’
vreug ’n maedje in ’t publiek zich hel-op aaf.
‘Veur mótte ‘t same doon’. Ónger det motto trèkke de
dörpelinge same ’ne lèste keer op taenge de draak es de
prinses al oppe offersjtein lik en de sjtinkende aom van
de draak veult. De greune blooddorstige hightechdraak
moog -natuurlik óm zich good te laote bekieke door ’t
publiek- ’n paar rundjes euver ’t terrein loupe eer Joris
’m vanaaf zien paerd, ómrink door ’n hemels leger ingele,
de fatale sjteek guf.
Joris trouwt oeteindelik toch neet mit de prinses; hae haet
nag meer take te vervölle in deze werreld vól laevende
drake...
De vraog wo de toesjouwer nao aafloup mit blief zitte is:
Vèlt dees editie euver zeve jaor nag te euvertreffe?
Riky Simons-Julicher, Zjwaams
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Dialect verboden!
Over de talige eenheidsworst met nadelige gevolgen voor
Limburg
Bestuurders van peuterspeelzalen vatten het beleid van staatssecretaris
Sander Dekker te strak op. Dit beleid schrijft voor dat iedere leerkracht
in een peuterspeelzaal in Nederland per 1 augustus 2018 over een vaardig taalniveau (F3) moet beschikken. Een Zuid-Limburgse bestuurder,
zo informeerde een logopedist, legt dit beleid zodanig uit dat in peuterspeelzalen in Zuid-Limburg ‘uitsluitend Nederlands’ gesproken dient
te worden op de Voorschoolse Educatie. Dit verbod op dialect in de
peuterspeelzaal doet geen recht aan het taalkundig onderzoek waarover
de brief van Dekker spreekt. Leerkrachten kunnen een rijk taalaanbod
aanbieden in het Limburgs èn Nederlands. Wat is de wetenschappelijke stand van zaken inzake het spreken van dialect en
Nederlands, dat zeker een vorm van meertaligheid is?
In de laatste vijftien jaar is er veel internationaal onderzoek
verricht naar de cognitieve ontwikkeling van tweetalige
kinderen. Cognitie staat voor de mentale activiteit die informatie in de hersenen verwerkt door leren, waarnemen,
herinneren, denken, interpreteren, geloven en problemen
oplossen. Regelmatig is in recent onderzoek vastgesteld dat
tweetalige kinderen even goed of beter lijken te zijn dan
eentalige kinderen in de aansturing en organisatie van deze
cognitieve vermogens: de executieve functies. Deze functies
zijn belangrijk voor hoe kinderen op school en in het alledaagse leven functioneren. Ze zorgen ervoor dat het kind
doelgericht gedrag ontwikkelt waardoor hij of zij op school
goed presteert. Executieve functies helpen het kind ook om
impulsen te onderdrukken, om onbelangrijke informatie te
negeren en om zich goed te kunnen concentreren op een
bepaalde taak. Vanuit dit perspectief is een tweetalig dialect-Nederlands sprekend kind in het voordeel vergeleken
bij kinderen die eentalig in het Nederlands opgroeien. Op
z’n minst laat onderzoek zien dat tweetalige dialectkinderen geen nadeel van hun dialect ondervinden.
Het idee dat een jong kind door het verwerven van
dialect in de war raakt en daardoor geen goed Nederlands
kan leren beheersen, is naar het rijk der fabelen verwezen.
Kinderen leren onder bepaalde condities twee talen zoals
dialect en Nederlands als twee ‘moedertalen’ spreken. Dit
type onderzoek naar hoe kinderen hun twee talen verwerven, is voor Limburg van onschatbare waarde. Juist Limburg heeft te maken met vele vooroordelen over tweetaligheid, vooral over het gebruik van dialect. Dialectsprekende
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kinderen worden snel met taalachterstand geassocieerd,
terwijl dat niet blijkt uit onderzoek naar de snelheid en accuratesse waarmee deze kinderen hun woordenschat in het
Nederlands verwerven. Wat zijn nu de condities waaronder
kinderen twee talen als twee moedertalen verwerven? Hoe
jonger het kind in contact komt met twee talen, hoe beter. Ook hoe lang, hoe intensief en hoe gevarieerd kinderen
met beide talen te maken krijgen, is cruciaal. In de peuterspeelzaal is voorlezen, tellen en rekenen, verhalen vertellen,
interactie in kringgesprek, spelletjes doen en met elkaar
communiceren in dialect en Nederlands cruciaal om beide
talen als moedertalen te verwerven.
Daarnaast kan het dialect een versnelling geven in
het verwerven van Nederlands. Het dialect van Weert kent
als alle Limburgse dialecten drie verschillende lidwoorden
– d’n mens (m), de vrouw (v) en ’t kindj (o) – waar het Engels er slechts één heeft: the. Het dialect helpt het kind om
in het Nederlands onderscheid te maken tussen de- (m/v)
en het-woorden (o). Zij leren sneller dit onderscheid dan
Nederlands eentalige kinderen.
Tenslotte is het begrip moedertaalspreker niet
eenvoudig omdat mensen nooit een taal in alle facetten
in gelijke mate beheersen. Sommigen schrijven prachtige
gedichten terwijl anderen goed verhalen kunnen vertellen.
Het spreken over een volledige beheersing van het Nederlands of de moedertaalspreker is een illusie.
Mocht dit nog niet overtuigend zijn, dan is er nog
het ijzersterke argument dat dialect voor Limburg een belangrijk economisch product is. Tweetaligheid laat zich in
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harde euro’s vertalen en talige competenties hebben handelswaarde. Leerlingen die hun school niet afmaken, geen werk
kunnen vinden vanwege gebrek aan juist geachte taalvaardigheden zijn duur. Tweetalige peuters zijn in hoge mate taalbewust en taalgevoeliger dan eentalige kinderen. Ze kunnen later veel makkelijker een taal erbij leren. Deze vaardigheid is
broodnodig in een provincie met de langste landsgrenzen
in Nederland. De economische waarde van de traditionele
meertaligheid in Limburg zwakt steeds meer af. Jongeren
onder de dertig beheersen geen Duits meer, het Frans is
onbekend geworden. Limburg wordt steeds eentaliger en
verliest zijn rijkdom aan ‘natuurlijke’ taalbronnen die thuis
geleerd worden. Een beleid dat eentaligheid voorstaat door
een verbod op het dialect in de Limburgse peuterspeelzaal
betekent de vernietiging van de laatste rijke bronnen.
Leonie Cornips
Hoogleraar Taalcultuur in Limburg, Universiteit Maastricht en
Onderzoeker Meertens Instituut (KNAW), Amsterdam.
Auteur van Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland. 2012. AUP.

Antwoord motie spelling
Gedeputeerde Koopmans heeft Veldeke Limburg
en de Raod veur ‘t Limburgs om advies gevraagd
over de schrijfwijze van de Limburgse dialecten.
Het antwoord van Veldeke Limburg is hier te lezen.
Zeer geachte heer Koopmans,
Met belangstelling heeft het bestuur van de vereniging Veldeke kennis genomen van uw verzoek om advies inzake de
motie van het lid van Provinciale Staten de heer Kirkels.
Het zal u bekend zijn, dat de vigerende regels voor de spelling van de Limburgse dialecten is voorbereid door een
commissie van taalkundigen uit de Veldeke-gelederen. Die
regels zijn tot stand gekomen op basis van omgang met eerdere spellingregels. Dat gebeurde niet alleen door schrijvers
in het dialect, maar ook door docenten die de spellingregels
aan de vrouw en de man brachten. Praktijkervaringen naast
algemeen geldende regels en spellingprincipes liggen aan de
basis van de nu bestaande praktijk. Overleg en afstemming
met de Raod veur ’t Limburgs brengt ons tot de volgende reactie in antwoord op uw verzoek. Mede gelet op het
eerder in deze brief vermelde, zijn wij van oordeel dat het
momenteel niet opportuun is een spellingwijziging door

te voeren, zo daar al aanleiding toe zou bestaan. In zijn
reactie gaat de Raod uitvoerig in op de overwegingen die
voor de huidige spelling van het Limburgs gelden. Vanuit
Veldeke kunnen we daar een zeer belangrijk argument aan
toevoegen. Sedert jaren worden door de Veldeke-kringen in
de hele provincie spellingcursussen gegeven. Die cursussen
zijn zeer gewild en trekken tientallen belangstellenden. Uit
de reacties van de cursisten blijkt, dat dankzij het inzicht
dat verkregen wordt in het spellingsysteem het spellen zelf
minder moeilijkheden oplevert. Dat de grote klankrijkdom
van het Limburgs navenant de spelling beïnvloedt, spreekt
voor zich. Daaraan tekort doen zou, zeker door de schrijvers ervan met inzicht, afbreuk doen aan het karakter. Natuurlijk willen ook wij niets liever dan een ruime popularisering van het Limburgs, zowel mondeling als in geschrifte.
Als Veldeke zullen wij daarom met nog meer werfkracht
dan tot nu toe de spellingcursussen onder de aandacht van
Limburgse mensen brengen.
Hopende u hiermee naar genoegen te hebben geantwoord,
verblijft namens het bestuur van Veldeke Limburg,
mr. Lei Pennings, voorzitter
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Sinterklaos in de jaore nao de aorlog
Sinterklaos kwaam vreuger in de nacht van 5 op 6 december. Det waas Sinterklaosaovendj. ’s Aoves zats se de
teier op de taofel. Op de teier lags se get veur ’t paerd: more of aod broeëd. Eder kind haaj ziene eige teier en doe
wist woeë diene teier stóng. Sinterklaos en Zwarte Piet kwaome ’s nachts, die zaogs se noeëjt. Ederein haaj ’ne
sjaorstein: dao waas toen gein probleem óm binne te kómme.
Echt dinge vraoge wie noe, waas t’r neet bie. Sinterklaos wis
zelf waal waat d’r goof. As kindj waerdes se toen nog hieël
bang gemaaktj det se niks zoots kriege as se neet deets waat
pap en mam zagte, of es se op sjoeël neet good oplètdjes.
’s Nachts oet dien bèd kómme waas neet slum, want as
Zwarte Piet dich zaog kraegs se niks.
’s Mörges laog alles op of óm de teier. Det waas waal get anges dan noe. Neut, sjoeën opgevraeve stereppelkes, sókkerbieëskes, get sloek en mesjien ouch get chocolaat. ’t Snoepje
van de waek (van De Gruyter) waerde bewaard en det bracht
Sinterklaos ouch mit. Appelsiene kriege waas hieël bezónjer,
want die waore d’r toen nog neet zoeë väöl.
Den kraeg ederein ouch nog get van kleier: waat se toch
nuuedig haads. ’n Bóks, ’n stèl tesseplek of zök, of ’ne zelf
gebreide trui veur de wintjer. Hieël aaf en toe waas d’r ouch
get bie óm mit te spele: ’ne kókkerel, kölse, ’n reip, ’ne
proppesjeter of ’n póp met klèdjes die mam zelf gemaaktj
haaj. En ’ne henjige pap mook ouch waal ’n póppehoes of
’ne póppewage of ’ne auto van hout.
Van zeutigheid bakdje ze op väöl plaatse eine migkeman,
wigkeman, piepeman, ziepespringer of ’ne staeve. Mer det
waas allemaol ’t zelfdje mit allein ’ne angere naam. Det
waas ein póp van migkedeig: ’ne kop,’ne boek, twieë erm
en twieë bein.
Dao is ’n versje van:
Staeve,
wie lang zoots se laeve?
Fieërtig jaor en eine daag?
Kip, kap, de kop d’r aaf!
Dae migkeman kóste de minse zelf bakke, want
migkedeig make kós ederein. Die menkes vinje we
ouch in Belsj, mer dao heite ze vinster-mieke, vinsterpieke en klaosmenkes. Dao waore ouch plaatse woeë ze,
in plaats van ’ne migkeman, bril of britsele maakdje. Die
zeen ouch van migkedeig, en dao kinne reziene of krinte
in zitte. Woróm ze in Zöstere bril beke en woróm in
Toear britsele, is bienao neet nao te gaon.
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Zó’n gebak höbbe ze ouch in Pruses. ’t Zou zoeë-mer ins
kinne det emes mit de brikkebekkers of de kroeëtetrèkkers
mitgegange is äöver de päöl en dao anger werk ging doon
bie ’ne bekker. As dae den trökkwaam en bekker waerde,
waas t’r mesjien zoeë slum óm det ouch hie te gaon bakke.
En es det den good verköptj, geis se det nateurlik eder jaor
bakke.
Boekman (veur twieë men)
deig:
½ kilo bloom
2 dl mèlk
50 g bótter
1 ei
50 g sókker
30 g verse ges
bietje zaot
en veur d’r op:
mèlk
paar reziene
Maak van alles van deig
bie-ein ’ne goje migkedeig.
Good doorknaeje en good laote opgaon.
Maak den van de hèlft van ’t deig ’ne man mit ’ne kop en
’ne boek, en erm en bein. Striek die aaf met mèlk en maak
mit reziene de uig, de naas enne móndj. Lik det op ’n ingevètje bakplaat.
Maak zoeë twieë men.
Laot ’t nog ins opgaon.
Bakke op 220°C toet d’r sjoeën broen is, zoeëget 20 minute.
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Netty Engels

Touver in de louver, haamsjeut en heksebesseme
Doe zuus ’t waal
ins in de kroan
van ’ne boum
zitte, ’n opvallend, bolvormig,
vraem aandoond
gewas. Veural es
de boum veur de
res gans kaal is.
Haamsjeut is ein
van de LimburgHaamsjeut se name veur
dit mysterieus,
greunblievend sjtruukske zonder specifieke onder- of
bovekant, dat neet op de grond greujt, meh zich nèstelt
in ’ne gasboum. De plant, ouch bekènd es mistel, mistletoe, maretak, vogelliem en duvelsnès, haet es weitesjappelike
naam Viscum album. Viscum is Latiens veur plekkerig (liem), album beteikent wit. In de dao-op geënte
volksname vogelliem, vogelsjliem en vogelwikke weurt
de naodrök gelag op de vrouwelike vörm van dees twièhoezige plant (mannelike en vrouwelike blome zitte neet op
dezelfde plant), die in de winter witte besse dreug. Veugel
en mèt name liestersj (daorum mistelaetersj geneump) aete ze
gaer. Ze vaege daonao hunne plekkerige sjnavel aaf aan ’ne
boumtak. De liem oet de besse zou zelfs toegepas zin um
veugel te vange bv. in Italië. ’t Zaod blief ouch aan de vaere
plekke. Doordat dat neet metein verteert en in de oksel van
’ne tak blief ligke, geit ’t hie nao verloup van tied sjete en dan
versjiene de ièrsjte, laerechtige, greunblievende blaedsjes aan
de gaelgreun sjtengele. Ouch de onopvallende bleumkes, de
plant bleujt van mièrt tot mei, zint gaelgreun. De besse zint
vergiftig. Haamsjeut haet geneeskrachtige eigesjappe o.m.
op ’t gebied van ’t immuunsysteem en de blooddrök.*

De aanwezigheid van haamsjeut wies nao kalkrieke grond.
In ’t mergelland van Zuud-Limburg kump hae daorum väöl
veur en kreeg in ’t plaatselik dialek versjeie volksname, meistens haamsjeut, hamsj(el), haamsjpièn of wille sjeut. Oet eine
eindknoep sjete jaorliks twiè tekskes mèt eder twiè blaar. Dat
liekent op ’ne paerdshaam. Aan ’t aantal vertakkinge kèns se
zoa de laeftied aaflaeze. ’t Woorddeil -sjeut of -sjpièn teikent
veur zien greujwies, gezièjd en oetgesjaote op ’ne gasboum
mèt de wortele in ’t hout. De plant voedt zich veur ’n deil
mèt ’t laevessaap oet deze boum, veur de res assimileert ze
zelf nog mèt ’t blaadgreun. ’ne Haufparasiet dus. Dit is van
invloed op de diktegreuj: tösje de sjtam en de haamsjeut zint
de tek van de boum dik, veurbie de woekerplant were ze
inins e sjtök dunner. Ze kènne zelfs aafsjterve.
De volksname duvelsjnès, nès en nèstelplant kómme van zien
versjieningsvorm die geliekenis haet mèt ’n kraoje- of roekenès,
wat ouch meistal hoag in ’ne boum zit. Luuj zègke ouch
duvelsgare en duvelskae(r)sje. Duvel, en teves de dialekname
weerwas en wolftak, wieze nao geheimzinnige krachte.
De buim woa-in hae zich ’t leefs nèstelt zint in volgorde:
kannedas (populier), appel, meidaon, paer en acacia. ’t
Is ’n besjermp sjtruukske, dat neet zoamer oet de natuur
mètgenómme maog waere. Daoveur kènt me allewiel waal
gekweekde exemplare gelle op de mert of bie de bloemis.
Folkore en biegeluif
Mysterieus zous se de haamsjeut of maretak waal kènne
neume. Is neet veur niks ein van de belangriekste cultusplante in Europa. Bie väöl volke sjpeelt de plant ’n rol
bie ceremonies vanwege zien biezonder en geheimzinnig
veurkomme: ’n greunblievend sjtruukske in ’ne kale winterboum, wat inins versjient. ’t Bekèndste gebruuk is bie de
Kelte, de gaffelvörm zou ’n heilsteike zin, dat gebaorte en
nuuj laeve veursjpelde. Volges Plinius de Oudere besjouwde Keltische preestersj, de zoageneumde druïde, niks zoa
heilig es ’t druïdeloof, zeker es ’t op ’ne eikeboum greujde,
wat zelde gebeurde. De plant houw magische krachte, veural
binne de vröchbaarheidsrituele.
De Germane geluifde dat de gode ’t mistelzaod in de buim
sjtruide es ’n gave oet de hemel.
In Angelsaksische leng sjpeelt ’t biegeluif rond de mistletoe
(plaatselik in Limburg: mistel, mispel, mispelaer, mistelentoe,
misteltak) nog ummer ’n rol. Dat uut zich in Ingeland in
groate belangsjtèlling rónd de fabels euver de druïde.
Haamsjeut in kannedasse, Geulem
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In oos umgaeving is ’t gebrukelik um mèt de kaersjmes
dit kaersjgreun es versering baove de deur te hange. Diegene, die zich dao-ónder puène, zölle gelökkig zin in de
leefde en de vröchbaarheid. Me maog zelfs ’n maedsje dat
dao-ónder sjteit ongevraog puène. Es de plant aan ’ne balk
in de sjtal hingk, zal dae de mare (nachmerrie is ’n verbastering van nachtmare; hekse, sjpoake) wegjage en ’t viè
behoede veur onheil. Andere folklores zint: ’n aaftrèksel
op roaje wien es volksmiddel taege epilepsie.* De maretak zou onzichbaar make. Mèt de maretak op ’ne hazelaer
kènt me sjloter eupene en sjatte vinge. Hae is vertak es ’n
gaffel en weurt es wichelroede gebruuk.
Sommige luuj zègke heksebessem, heksekroed, heksebalsem
of heksetak taege de plant, dit umdat ze häör verwissele
mèt de echte heksebessem.

Haamsjeut in kaal kannedasse langs de Geul in Geulem

Heksebessem
’ne Heksebessem (Taphrina betulina) is ’n vorm van woekering, woabie zich oet eine sjeut ’ne massa sjeutsjes ontwikkelt. Eigelik is dat ’n krenkde, die op versjeie plante kènt
veurkomme. De oarzaak kump van diverse organisme, zoa-es
mycoplasma ’s of soms sjummelsj. In Nederland zuus se ze
dèks in berkebuim (Betula pendula). Op ’t ièrsjte gezich
liekent de wösj op ’n groat vogelnès. Meh dao zal geine
vogel in gaon nèstele. ’ne Sjummel wèrk es greujversjneller,
dae sjlaopende knup activeert tot ’t vörme van ’ne nuje tak.
En umdat soms väöl sjlaopende tek aanwezig zint, greujt dat
oet tot ’n kluje: de heksebessem is gebaore. In ’t vreugjaor is
dèks te zeen dat zich op de tek van de heksebessem sjneller
nuuj blaar vörme dan in de res van de boum. Ouch dat is ’n
gevolg van dae sjummel.
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Heksebessem in berk, foto Wikipedia

Folklore en biegeluif
In de folklore sjlingerde de heks, naodat zie d’rop houw
gevloge, häöre heksebessem de boum in. Of, hae is in de
boum gegreujd speciaal veur de heks die dao gebruuk van
kènt make.
In ’t biegeluif vaeg ’ne (hekse)bessem zuver; hae jeug de
koaj geiste of koadwillende weg. Dat is ouch de rae dat
luuj ’ne natuurbessem, sjtek op de grond -bössel nao baovenaeve de veurdeur plaatse. Hae is gemaak van ’ne dieke tak
mèt rond ’t ing klein tekskes vasgebónge mèt sjansedraod.
Typisch is dat ’ne Duutsje volksnaam veur heksebessem
Mahrenest is, mahre in de beteikenis van nachmerrie,
sjpoak of heks.
’n Bekènd Limburgs sjpraekwoord zaet: ‘Dao lik
’ne bessem onder ’t versjtaek’ (fundament) of
‘onder d’n haerd’, daomèt weurt bedoeld
dat me in dat betreffende hoes väöl
gelök haet.
* Respecteer ’t veurbehoud. Geneeskrachtige plante mot
me neet zoamer toepasse bie gezondheidsklachte. Lèt op
de waarsjuwinge en gank ummer nao ’nen hoesarts!
Bronne o.m.: Kruisen J., WLD, deil III, Flora, 2002; Lemmerling
H.W.A., Vogellijm, uit Ontdek het mergelland, 1978, blz. 122125; Ter Laan K., Folklore en volkswijsheden in Nederland en
Vlaanderen, 2005; Wikipedia, www.plantaardigheden.nl; http://
www.neerlandstuin.nl/planten/mistletoe.html.
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Els Diederen

Kerskaarte
Jeder jaor waere miljoene kers- en nuujjaorskaarte versjik. De ein is nog sjónder den de anger. De kerskaart (of nuujjaorskaart) is ein ideaal gelaeg om diene ganse naobersjap sjoan fieësdaag te wunsje. Die wunsje per pos zeen al eine hieële tied
bekènd.
Eine zakeman oet Èngelandj woor ’t zat óm jeder jaor nao
ederein waat hae koos eine mit de handj gesjreve breef te
mótte sjture. Róndj 1840 leet hae kaarte drökke die mit de
handj wórte ingekleuërd, mer det sjloog neet aan. Pas aan ’t
ènj van de 19e ieëuw, wie de prieze bie de posterieje royaal
ómleëg ginge wórt ’t sjture van kaarte populair.
In Nederlandj wórte veurgedrökde kers- en nuujjaorskaarte gebroek door knechte en ambachsluuj óm dao langs de
deure van de rieke eine fooi mit op te haole. Nog ummer
kómme luuj die door ’t jaor haer get veur dich höbbe gedaon mit hun kaertje langs de deur (gezèttebezörger, voelnisman enz.).
Sjnieëveljer, sjnieëmen, kersbuim, kaese, blome en dere,
hoof-iezers en allerlei anger gelökssymbole. De meis vraemde kersveursjtèllinge zeen op kerskaarte trök te vènje. Ouch
de volkskuns kump flink oet de verf: knipselwerke, borduursjökskes en teikeninge.
De kerskaart haet door al dees zakes hieël väöl te zègke.
Jeder kaart haet zien eige boadsjap. Ómdet weer die symboletaal neet mieë kènne, geit de boadsjap die ze euverbrungk aan ós veurbie. Degeen dae ze ós sjik zal meistes
zelf neet èns mieë weite waat de symboliek is die achter zien
bèste wunsje is versjtaoke. Jaomer det weer dao allewiele aan
veurbiegaon.
De symboletaal wórt vreuger väöl gebroek óm eine goje
wunsj euver te brènge.

In de christelike kuns is gein zaak zoa döks aafgebeeld es
waal ’t kersverhaol. Al die kunswerke zeen ouch al weer
aafgebeeld op kerskaarte. Kunskaarte zeen meistes kopieje
van fresco’s, sjilderieje, hoesbiebels enz. Kunstenieërs höbbe
alzelaeve hun ideje oet legendes, oet de evangelieje en oet
op sjrif gesjtèlde visioene gehaold.
Mer veural ouch oet eige fantasie en ’t gebroek van de symboliek.
Maria wurt aafgebeeld in eine blawwe mantjel ómdet die
kleuër kuisheid en ónsjöldj aangeuf. De lelie sjtuit es symbool veur häör maagdelikheid. Mer nemes geuf ach op de
akelei die men dao ouch dökker zuut. Al zal die neet gebleujd höbbe mit kersmis.
Zoa zou men jeder figuur in de kerssjtal de revue kónne
laote passere.
Profane symboliek
Väöl profane ofwaal waereldse symbole vuntj men trök in
legendes, biegeluif en gebroeke. De symboliek is in de loup
van de tied zoa dök vertaald, det soms get verlaore gegange
of angere kieëre get biegegaeve is.
’t Klaeverke-veer is ein van de meis bekènde gelöksamulètte.
Ein blaedje veur leefde, ein veur plezeer, ein veur gezóndjheid
en ein veur beroempheid. ’t Getal 4 sjtuit veur volmaakheid,
einheid, aevewich en ordening. Veer maonfase, veer jaorgetije, veer elemènte. Veer is sjtabiliteit, hoes en thoes. De
basis van ein ideaal hoeshawwe zeen veer luuj: pap, mam,
zoon, dochter.
Lelietjes-van-dale en
ein levehieërekuukske
(sjmautwurmke) aafgebeeld op kaarte gaeve
aan: Gelök waat neet
op kènt.
Ein lelietje-van-dale
beteikent: ‘het geluk
zal wederkeren’,
det zal zeker gebeure, want
’t levehieërekuukske, bezunjer gelökssymbool, is al dao.

Veldeke Nuutsbreef | nummer 22 | december 2016

17

’t Hoofiezer
woor
hieël
döks van ein
paerd van
adelike luuj,
zie laefde
in taengesjtèlling tot ’t
erme volk, in groate waelj. Zie
hawwe ’t rech óm überhaup ein paerd te moge höbbe. Went eine erme miensj ein hoofiezer vónj óngerwaeges,
meinde men daomit riekdom, dus ein gelökbrèngende zaak in
hoes te höbbe. Men geluifde det veural aan iezer waat door
eine hèngs verlaore woor touverkrach zoot. ’t Hoofiezer wurt
al sèntj de Awdgermaanse tied gezeen es rampwaerend. Hekse,
beveurbeeld, höbbe versjrikkelik de pes aan kawd iezer, veural
went det ouch nog door vuur gevórmp is. Hoofiezers waere
nog ummer opgehange aan sjeepmaste, baove sjtel en hoesdeure, op auto’s enz.

Hieël aw symbole zeen ’t verke en ’t zónneraad. Frya, de
Germaanse godin van de leefde, zaet in de Edda: ‘De gouden
borstels van mijn ever gloeien’. De sjtieve verkeshaore op de
rögk van ’t zjwein lieke op de sjtraole van de zón. Daoveur
is ’t verke ’t symbool van gelök gewore, wurt vertèld.
’t Raad is ouch ’t symbool van de zón en van ‘‘t rad van
fortuin’. Dit raad es amulet drage, zal zörge det alle taengesjlaag veurbie zal rolle en eine baetere tied de euverhandj
zal kriege. ’t Leech van de zón verjeug al ’t duustere. De
daag lènge jeder jaor weer. Nuuj laeve is op koms.
Dit woor mer ein gans klein bie-eingezeumerd greepke oet
de enorme verzameling zakes die op kerskaarte waere aafgedrök. Misjiens höb ich uch ein klein bietsjke nuujsjieërig
gemaak en gaot geer weer get mieë waerd hechte aan de
beteikenis van de gebroekde symbole en väöl sjpas belaeve
aan ’t laeze van de symboletaal.
Annie Schreuders-Derks

RECTIFICATIE
In Nuutsbreef 2016, 21, p. 12 en 13 is bij het artikel Gebruiken kinderen
meer dialect in een Limburgse woordtaak die thuis afgenomen wordt dan op
school? alleen de naam Yvette Spoolder opgenomen. Dit doet onrecht aan
de mede-auteurs Leonie Cornips, Kirsten van den Heuij en Elma Blom
wier namen abusievelijk zijn weggevallen. Met nadruk willen wij hen bij
dezen ook vermelden.
Onze excuses voor deze omissie.
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In Limburg zit meziek!
nuuj lèsbeukske veur de basissjoal
Aafgeloupe 21ste oktober 2016 is ’t lèsbeukske ‘In Limburg zit meziek’ gepresenteerd in Basissjoal Valkenburg, in aanwezigheid van de groepe 5 t/m 8 (150 kinger), ’t jeugorkes van Walram’s
genootschap oet Valkeberg, ’t besjtuur van Veldekekrink Valkeberg, aafgevaardigde van ’t Hoofbestuur en ander kringbesjture. ’t Ièrsjte exemplaar kreeg Valkebergse dialekzenger en componis
Guus Sjmeets euverhandig door Els Diederen, besjtuurslid van Veldeke Valkeberg en lid van
de commissie Volkscultuur. Guus haet zien sjpore verdeend in de dialekmeziek en zeker ouch
mèt kinger.
Dit is de 8ste lèsbreef dae
door de commissie Veldeke
Volkscultuur ies geïnitieerd
en oetgegaeve. De thema’s
van de veurige edities: Sintermeerten in ’t Echs, de
Kirmis in ’t Zittesj, de Schötterie in ’t Venloos, Vastelaovend in
’t Remunjs, Mergel in ’t Valkebergs, d’r Waeg in ’t Heëlesj, de
Pieël in ’t Venrojs. Deze nuujste lèsbreef In Limburg zit meziek
is samegesjtèld door Els Diederen in ’t Valkebergs. De opmaak
is van de hand van Hans Simons oet Zjwame.
De bedoeling van ’t lèsbeukske is dat ’t behandeld weurt in de
lès op alle basissjoale in de ganse provincie. Veldeke houp dat
’t vak meziek miè aandach geit kriege op sjoale, want meziek
huèrt zjuus wie oos eige taal bie oze volkscultuur en moet leefs
gesjtimuleerd waere op jonge laeftied. ’t Beukske is gesjreve
veur de groepe 7 en 8, meh geuf ouch volwassene compacte
informatie. En, umdat de teks in de volkstaal gesjreve sjteit, is
’t metein ouch ’n dialeklès!

de soorte blaos- en
druminstrumente
die in ’t lèsbeukske
besjreve sjtaon. De
kinger mochte ze
allemaol oetprobere
en dao woort grif gebruuk van gemaak.
Pierre Bakkes oet
Remung, hae bleus
al 60 jaor de bastuba,
demonstreerde zien
instrument.
Dat de activiteite
waal
euverkaome
veel te merke aan ’n toevallig opgevange opmerking van ein
van de jónges achteraaf: “Ich wil later drummer waere”!
De bie-einkoms woort muzikaal aafgesjlaote door ’t jeugorkes mèt ’n paar veur de jeug herkènbaar melodieje en ’t
Limburgs volksleed.

De volgende onderwerpe komme aan de orde: Limburgs ’n
toantaal; de sjtum en ’t zinge; saorte instrumente um kinger
te helpe ’n keus te make; ’t zelf knutsele van ’n eenvoudig ritme-instrument um mèt de carnaval te gebruke. Gezellige mezieksjpelkes um same te doon. Meziek loestere, sjpele, sjrieve.
Zelfs ’n recept: noeëtekook, ’n paar gedichskes en weblinks
um wiejer info te zeuke.
Op de websites www.veldeke.net en
www.veldeke-valkeberg.nl sjteit de lèsbreef gans te laeze en
is zelfs ’n Nederlandse vertaling besjikbaar. Lèsbreve zint
te besjtèlle bie ’t Huis voor de Kunsten in Remung.

Els Diederen

De jeughermenie van Walram’s Genootschap o.l.v. Evelyn
Dirix waor dae middig aanwezig um oetlèk te gaeve euver
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Presentatie Platbook 16
In ’t biezeen van väöl auteurs en anger belangstèllendje – de zaal
waas stampevol - vónj zaoterdigmiddig 22 oktoeëber in de Hermeniezaal in Zöstere de presentatie van Platbook 16 plaats. Dees oetgaaf
waas in e noew jeske gestoeëke, haaj det soms mèt ’t thema te make?
Oet de mieër es sevetig ingesjikdje biedrage selecteerdje redacteur
Annie Schreuders-Derks 36 literaire proza- en poëziewerke.

Jubileumboek
V.V. De Windjbuujels
Alleen al de samenwerking van vier
schrijvers maakt het boek uniek. Ze
kozen voor de vorm van een roman,
opgebouwd uit een aantal onderdelen
die sterk uiteenlopen. Vertellen de vier
hun eigen verhaal? Of speelt het zich
allemaal af in het hoofd van de schrijfster? Een intrigerend leesavontuur
voor iedere liefhebber. Niet alleen
voor carnavalsvierders.
Dit is het verhaal van de vier persoonlijkheden van Marlou de Roover – ein
hiel sjoeën Ruivers maedje.

Zie sjrieft in ’t vuuerwoeërd: ‘In Platbook 16 wurt de kleierkas wied aope gezat
en haope weer mit dit euverzich ein sjpetterende moadeparade te presentere.
Dankzij ós kleier is de sjtraot ein groat theater. Kleier is kieksjport.’
En Guus Urlings sjreef in de gezet: ‘Het Platbook is nu zestien, en bijna volwassen. Hoewel... eigenlijk is het al vanaf de eerste uitgave volwassen. Waar
anders vind je zo ’n rijke verzameling dialectliteratuur met bijdragen uit de hele
provincie?’
Op de oetnuuediging van oetgaever Paul Weelen óm häör inzending mèt enthousiasme vuuer te drage, ginge e tieëntal sjrievers mer al te gaer in. Zónger
angere tekort te doon wil ich toch Loek van de Weijer oet Kirchroa hie neume
mèt zien verhaol Moeëdepop. Hilarisch! Alle lachers op zien handj. Köstelik óm
te huuere. Mer ouch óm thoes nog ins te laeze. Op nao Platbook 17 in 2017?!
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Titel: Vooruit Achteruit - een voortdurend feest
Auteur: Marlou de Roover
Uitgever: VV De Windjbuujels Reuver
Bestellen: webshop: www.windjbuujels.nl
Prijs: € 14,50
Vlaamse Waternamen
Met de voorliggende publicatie verschijnt het eerste boekdeel van het
woordenboek dat de namen beschrijft
en verklaart van alle actuele waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het
unieke (tweedelige) werk zal in ons
taalgebied een grote leegte opvullen:
het laat ongeveer 8500 rivieren en

beken de revue passeren. Het biedt
een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun
namen – met opgave van de oudste
vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geïnteresseerde leek
is het lexicon een vlot leesbaar boek,
voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk. In dit eerste deel komen de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan bod. Het
tweede deel verschijnt later en zal de
twee westelijkste provincies onder de
loep nemen. De publicatie telt 426
pagina’s, bevat 13 kaarten en 22 illustraties in kleur.
Titel: De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek.
Deel I: De provincies Antwerpen,
Limburg, Vlaams- Brabant en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leuven 2016.
Auteurs: Paul Kempeneers, Karel
Leenders, Vic Mennen & Bram Vannieuwenhuyze
ISBN: 978-90-429-3343-9
Uitgeverij: Peeters-Bondgenoten
Prijs: € 35,00

en evenementen rondom het Limburgse volksfeest bij uitstek uitlegt.
Leerkracht Vivianne Rijnders schreef
daarom dit voorleesboek in het Maastrichts, dat door vriendin Jeannine
Brouns-Damen van prachtige kleurplaten is voorzien.

Zwarte ogen, groene ogen is het
verhaal van een jongen die voor een
dubbeltje is geboren. Sjra Rutten is
het vijfde kind in een boerengezin onder de rook van de Staatsmijn Emma
in Hoensbroek. Hij weet als jonge
jongen al dat hij nooit ofte nimmer
steenkool wil gaan delven. Wanneer
hij in 1946 terugkomt van een voetbaltraining kruist zijn leven voor de
eerste keer dat van Annette Bartels bij
een ongeval met ontploffend oorlogstuig. Sjra redt Annette, de dochter van
een deftige bovenmeester. De hooghartige manier waarop haar vader Sjra
vervolgens bejegent, schiet hem in het
verkeerde keelgat. Maar gek genoeg
wordt daarmee bij Sjra ook de ambitie geboren om zélf een persoon van
stand te worden.

Titel: Vastelaovendsvrundsjes
Auteur: Vivianne Rijnders
Illustratrice: Jeannine Brouns-Damen
Uitgeverij: TIC
ISBN: 978-94-91561-72-7
Prijs: € 12,11

Titel: Zwarte ogen, groene ogen
Auteur: Marleen Schmitz
Uitgever: Zomer & Keuning

Mien eerste wäördjes
Óm veur te laeze, mer ouch heel gesjik
veur alle laeftieje óm plat te lere laeze
en sjrieve.

Vastelaovendsvrundsjes
De Maastrichtse vastelaovend is al op
alle mogelijke manieren voor het voetlicht gebracht. Tot nu toe was er echter nog geen kinderboek verschenen
dat op eenvoudige wijze de tradities

Auteur: Riky Simons
Illustratrice: Leny Simons-Geraedts
Uitgever: Milieu- en Heemkunde
Vereniging Swalmen
ISBN: 978-90-805050-9-4
www.facebook.com/veurlaesbeukske
Prijs: € 12,50
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Boek met driekoningen- en
nieuwjaarsliederen + dvd
Krismes op Platt

D’r Nuie Kirchröadsjer
Dieksiejoneer
Noa zoeng veer joar hel wirke durch lu
mit e jroeës hats vuur ’t Kirchröadsj,
is d’r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer jereed. Dizze dieksiejoneer hat
doezende nui wöad, wöad die nog nit
ieëder drin sjtónge en wöad oes Zagenswies zunt noen in d’r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer ópjenoame.
Wieër zunt tser verduudliechoeng
alle tseechenoenge oes de ieësjte tswai
edietsiejoeëne tseruk tse vinge in ’t
bóch.
D’r Nuie Dieksiejoneer is tse jelde in
alle bucherjesjefter en kost € 17,50.
Online is ’t aa tse sjaffe via www.
ticshop.nl.

Krismes op Platt -Kerst in de euregionale volkstaal- is een bundel met deels
beschouwende, deels humoristische dialectbijdragen rond het thema kerst in de
tien euregionale dialecten van Aachen,
Alsdorf, Bitburg, Dremmen, Kerkrade,
Köln am Rhein, Raeren, Schaesberg,
Strasbourg en Welkenraedt.
Aangevuld met de waargebeurde winterse novelle Bij het Totenmaar van
Clara Viebig, die zich afspeelt bij het
gelijknamige vulkaanmeer in de Eifel.
Deze bundel verschijnt ter afronding
van dit Jaar van de Limburgse Dialecten als deel 20 in de Moddersproak
literaire reeks.
Ook verschenen als cahier in deze
reeks: De heiligen en hun verering en
En France, beide van Frans Erens. In
moderne spelling en voorzien van aantekeningen door Jean Frins.
Te bestellen via: www.osmoddersproak.com.
Prijs: € 10,00 excl. verzendkosten.

Titel: D’r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer
Uitgeverij: TIC
ISBN: 978-94-91561-76-4
Prijs: € 17,50
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Dit voorjaar organiseerde de werkgroep Volkscultuur van het ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) vzw in
samenwerking met Erfgoed Lommel
een druk bijgewoond en internationaal symposium rond het thema van
Driekoningen.
Op 14 december 2016 is in Tilburg een
boek met dvd voorgesteld. De referaten
van het Driekoningen-symposium
zijn nu in dit boek
gepubliceerd.
De werkgroep
Volkscultuur
heeft ook
driekoningenliedjes bij elkaar
gezocht uit
diverse streken
van de Lage
Landen.
Daarvan
staan er 86 in
het boek met tekst en muziek.
Bij het boek hoort ook een dvd met
een impressie van het symposium, het
verhaal van Dario Fo: ‘Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus’ verteld
door actrice Mireille Vaessen en twintig
driekoningen- en nieuwjaarsliederen
gezongen door Volkskunstgroep De
Kegelaar uit Wilrijk opgenomen in de
parochiale kerk Sint-Jan Evangelist van
Wilrijk-Valaar.
Een aanrader voor onder de kerstboom!
Bij voorintekening kost het boek met
dvd € 25,00.
Te bestellen bij: antonius.vaessen@telenet.be.

Mo

Hommage Wouter Wetzels

Thrillerboeken zijn tegenwoordig populair onder lezers van alle leeftijden.
Ze worden geschreven en gelezen in
veel talen, maar wat nog niet bestond
was een thriller in het Sittards dialect.
Reden voor Lizette Colaris uit Sittard
om deze uitdaging aan te gaan. Lizette (45) schrijft al haar hele leven wat
en waar het maar kan. De laatste jaren meer dan ooit, en liefst in allerlei
vormen (gedichten, verhalen) en in
diverse talen. ‘Het Sittards is van origine mijn moedertaal. Ik denk, spreek
en droom in het Sittards. Ben de laatste jaren steeds meer in het Sittards
gaan schrijven. Het is een on-Sittardse
vertelling geworden met alle elementen die een goede thriller kent: liefde,
haat, seks, geweld, intrige en mysterie’, zegt Lizette.
Met naast het Sittards ook nog een
Nederlandstalige versie. ‘Dat betekent
dat er in dit boek gespiekt mag worden’, lacht Lizette, ‘want de vertaling
staat gewoon achterin!’

Op zondag 5 februari 2017 wordt om 15.00 uur in Jazzcafé De Sjruur in Maaseik
de gedichtenbundel Wouter Wetzels | gedichte aan het publiek voorgesteld.

Titel: Mo - Zittesje thriller.
Auteur: Lizette Colaris.
Te bestellen: bij Boekhandel Krings en
via www.zittesjethriller.nl.
Prijs: € 15,00 excl. verzendkosten.

Scheurkalenders 2017

In 2007 ontving Wouter de Veldeke Jeugdpries uit handen van voorzitter Lei
Pennings van Veldeke Limburg.
Begenadigd met een uitzonderlijk schrijverstalent schreef hij vele gedichten in
het Mezeikers dialect. Over Maaseik, de Maaseikenaar zelf, en de Maas, maar
vooral ook over de complexiteit van zijn eigen jonge leven.
Het Maasland weerspiegelde steeds in zijn gedichten. Daardoor vonden zijn gedichten ook gehoor buiten de grenzen van Maaseik en werd zijn schrijverstalent
ook over de Maas heen erkend.
Aan Wouters leven kwam vorig jaar helaas een
einde. De uitgave is een eerbetoon aan de jonge
schrijver. Zijn gedichten verdienen om door een
breder publiek gelezen te worden.
De bundel Wouter Wetzels | gedichte is op zondag 5 februari te koop in de Sjruur in Maaseik.
Deze middag wordt muzikaal omlijst door het
Vibes Trio (Pieter Franssen, Bert Paradis en Rob
Christoffels) en Jonas Voorter. Daarnaast zal
Rik Raedschelders enkele gedichten van Wouter
voordragen.

De verkoop van deze kalenders verloopt succesvol. Met voor iedere dag een
spreuk of gezegde in het plaatselijk dialect. Te koop bij de kringen zelf.
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De Venrodsen Aovend

Wândelend ien de Venrodsen Aovendhof kwaam Veldeke
kring Venroj ’n schat ân mieërjörrege bloeme tege en ennen aenkele ieënjörrege bläöjer.
Her en der hit Veldeke Venroj wat bloeme geplukt en is ’r
’n Veld(eke)boeket samegesteld van allerlejs òpnames tiejes
de Venrodse Aovende van 1989 tot 2015.
Dit stukske kultuūrgoed wilde Veldeke Venroj gaer mit
eur leeje en ândere belángstellende daele. Op de fieësteleke
viēring (15 nov.) van de 27e Venrodsen Aovend beej gelaegenhejd van ’t 90-jörreg jubeleejum van Veldeke Limburg
wiēr dees CD geprizzentieërd.
Hier ’n fotokollazje van dizzen drukbezòchte gezellegen
aovend.
Colien Jacobs
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JUBILEUMVEURSTELLING
ODE AAN SEF CORNET
In Venlo hadde weej in ’t Jubileumjaor van Veldeke Limburg op 20 november twieë veurstellinge van ‘Ode aan Sef Cornet’. Al flot bleek det d’r ’n euverweldigende vraog waar veur kaarte en zien d’r nog ens twieë extra veurstellinge op 27
november beejgekómme. Alle veurstellinge ware zoeëgood as oetverkoch.
Idderein waar nao aafloup gans ónder d’n indrök van ’t stök mit moeëje leedjes en geweldige scènes. ’t Sukses van dees
veurstellinge waar zeker ouk te danke aan de optraejes van minse die net nao d’n oorlog nog mei hadde gespeuld in de
revues van Sef Cornet. ’t Waar vertederend te zeen mit wievuuel passie zeej eur leedjes nog op de buun brachte. Dit ware
mit name Sjraar Peetjes (93), Annie Renkien (86), Jan van Hoften (86) en Carla Hagenaars-Geomeny.
De dochter van Sef Cornet waar beej de ierste veurstelling d’r beej en schreef ’t volgende: ‘Ik wil óg heejbeej erg gaer bedanke veur de fantastische oetveuring Ode aan Sef Cornet.
’t Waas geweldig, precies de sfeer van mien vader. Ik waas gans ónder d’n indrök en ik dink idderein waal. Van herte bedank veur al ’t werk en ’t geweldig resultaat!’
’n Moeëjer kómplement kins se neet kriege en dit ware ouk de reaksies van ós bezeukers.
Henk Buskes

Foto’s: Lé Giesen
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Culturele wandeling oogst veel lof
In het kader van het jubileumjaar van Veldeke Limburg
hield de kring ‘Um Mamelis’ op zondag 9 oktober 2016
een culturele wandeling. Het werd een daverend succes
met ruim honderd deelnemers, die na afloop vrijwel allemaal met de vraag kwamen of er niet een jaarlijkse traditie
gemaakt kon worden van dit evenement.

De wandeling van ongeveer 8½ kilometer lang was uitgezet in de prachtige, natuurrijke omgeving van Wittem/
Wahlwiller. Als startpunt fungeerde Klooster Wittem, een
ideale plek vanwege de zeer uitgebreide parkeerruimte en
de goede faciliteiten van het kloostercomplex zelf. Bij het
vertrek kregen alle deelnemers een krentenbol mee, terwijl
er halverwege de route ook nog een gezonde Limburgse
appel was. De deelnemers konden naar eigen keuze vertrekken om 10.00; 11.00; 12.00 of 13.00 uur. Dat zorgde
ervoor dat de groepen nooit te groot waren, zodat er op de
stops alle ruimte was.
Die halteplaatsen waren op vijf bijzondere plekken van de
route ingericht. En uiteraard stond op die vijf punten onze
Limburgse taal centraal, gekoppeld aan een cultureel-historische gebeurtenis die op die locatie had plaatsgevonden. Zo was er bij het bekende verzetsmonument op de
Eyserlinde een voordracht waarbij zanger/schrijver Ruud
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Verhoeven met twee prachtige
liedjes en een verhaal een verbinding legde tussen de grote
wereldoorlogen en de oorlogen
die overal woeden in onze huidige tijd. Op een andere plek
werd de legende van Eys verteld,
waarbij de deelnemers een prachtig uitzicht genoten op het dorp.
Bij Wahlwiller werd verteld over
de geschiedenis van de historische trambaan die daar liep als
onderdeel van het traject Maastricht-Aken. Op het punt met het
mooiste uitzicht van de hele regio
hield Jo Kern een amusante voordracht. In het kerkje van Wahlwiller werd aandacht geschonken
aan de befaamde en destijds zeer
omstreden kruisweg van schilder Aad de Haas.

In de pauze was er in de Wildertref koffie en vlaai, terwijl
troubadour Jos Meessen enkele prachtige liedjes zong. Het
eindpunt van deze in alle opzichten afwisselende wandeling was de refter van Klooster Wittem, waar de
deelnemers een kop koffie konden drinken. Bij het
verlaten van de refter kreeg iedereen nog een flesje
Gerardus Kloosterbier mee! Ongetwijfeld zal dat
door de meeste wandelaars ’s avonds gedronken
zijn bij de plezierige herinneringen aan een zeer
geslaagde dag.
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Leny Souren

Veldeke Krink Ech haet ’t
90-jaorig jubileum van Veldeke Limburg
op 26 en 27 november gevierdj mit twieë väörstèllinge
‘Van Huuere en Zègke’. Sagen, legenden en volkscultuur
doorein verweve mit sjoane meziek. En det waerdje gewaardeerdj door de volle zaal van de Pejjerhaof, dae mit hulp
van minse van de Echter Revue woor ómgeboewdj tót ’n volwaardig theater mit geluid- en leechfaciliteite. ’n Jaor van
väöbereiding haet zich in eder geval geloandj. Die väörbereiding zoot d’r ónger angere in óm same mit de mitwèrkendje
vereniginge en artieste tót ’n samehangendj verhaol te kómme en de gooj aafstömming te vènje. Det is ouch ’n opbrèngst:
Veldeke Krink Ech is blie det die samewèrking zoa good van de gróndj is gekómme.

Aan de väörstèllinge ’Van Huuere en Zègke’ höbbe mitgewèrktj: Fanfaar St. Joseph oet Pej mit solisten ónger leiding van
Frank Steeghs/Ton Houben; de Combo ó.l.v. Thijs van Thoor; ’t Mannekoar St. Cecilia van Käöningsbos mit solisten
ónger leiding van Mark Kalkhoven; pianiste Jeanny Vergoossen-Henssen; ’t Veldeke Kènjerkuuerke ónger leiding van
Veronique van der Meyden; Judith Hover-Theunissen en Britt Eberson en presentator-zenger Henk Hover. Verhaole en
gedichte waerdje väörgedrage door Annie Schreuders-Derks , Piet Aben en Isa Meuwissen.
Väöl angere wore betrokke achter de sjerme, bie de väörbereiding, de aafwèrking en kaartverkoup. Veldeke Krink Ech is d’r
zeker van op dees meneer neet allein de eige leje mer ouch de anger aanwezige te höbbe laote ervare det in de Limburgse
taal en mit oos aoj verhaole in combinatie mit gepasjde meziek nog hieël get sjoans te beje is.
Ton van Wegberg
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De Remunjse Geis zingk Kers

(veuraankondiging, óngertösse al gewaes)
Mit ’n aovendveursjtelling op zaoterdaag 10 december en
’n matinee op zóndaagmiddaag 11 december 2016 inne
theaterzaal van De Oranjerie kint geer gaon genete van ’n
prachtige kersveursjtelling - van ’n vertelling, zangk, meziek
en beeldende kuns in zandj.
Veurmalig sjtadsdichter Hans van Bergen haet veur de gelaegeheid ’n gans nuuj kersverhaol in ’t Remunjs gesjreve, womit
hae ’t publiek tiedes de veursjtelling ane handj nump. ’t Verhaol
vörmp de leidraod van ’n program det ból sjteit van traditionele en Limburgse kersleedjes. Tim Giesbers en Sander Simons
teikene same veur ’t muzikaal gedeilte van de veursjtelling.
Nuuj in ’t concept van dit jaor is de Belzje zandjkunstenares
Colette Dedyn. Colette kint mit häör teikeningen in zandj ’n
gans nuuj dimensie zette bie ’t verhaol.
Ónger leiing van Tim Giesbers zeen de zengers van de Remunjse Geis al ’n tied geleje aan ’t oefene gesjlage. Ze höbbe

daobie versjterking gekrege
van diverse nuuj zengers en
soliste, wo-ónger kienjerkoor
Nekizi oet Naer ónger leiing
van Wilma Verheijden-Manders.
Mer ouch Sander Simons is
mit zien Philhermonie oet
Neel al gerume tied trök
begós mit de veurbereiing
van de meziek, óndanks alle
drökte róndjóm ’t zo succesvolle bondjsconcours van aafgeloupen oktober. En wo ’n
hermonie veural garant sjteit
veur ’n vol en sfeervol geluid,
zól ’n combo veur de extra schwung in ’t program zörge.
De regie is in henj van Jan Giesbers.
’t Geheel sjteit ónger auspiciën van Veldeke Krink Remunj.
’t Sjpektakel mót namelik ein vanne hoogtepuntje van de
viering van ’t 90-jäörig jubileum van Veldeke Limburg
zeen.

Veldeke Wieërt gieët de straot op
Veldeke gieët létterlik de straot op um zich te laote zeen.
Um ’t dialect oonger de aandacht te haoje és al meujlik
genóg en mieëstâl hejje dao de hölp van ânger beej noeëdig. D’n eine kieër van schoeële (declamatiewédstriêd), d’n
ângere kieër van gemeindjes (plaatsnaamborde). De léste
opvallendje activiteit és op initiatief van Centrummanagement Wieërt uutgeveurdj en betreftj ’t beplekke van electriciteitskest inne binnestad.
Bekans oeëverâl zeen di-j kest beplektj of bespoeëte mét
van alles en nog wat. Veldeke hieët mej moge wêrke aan
’t ontwikkele van hieël originieël stickers mét gezagdjes in
dialect.
Vör boetestaondjers stieët de létterlike vertaling d’rbeej.
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Henk Giesbers

JAORAAFSLOÊTING VELDEKE WIEËRT
As aafsloêting van ’t ‘Jaor vanne Limburgse dialekte’ haaj
de krînk Wieërt e bezûndjer programma samegestéldj oonger ’t motto Preuve met Veldeke.
De geweldjig geslaagdje groeëte theatershow Kefee Veldeke
in juni in ’t Munttheater smaakdje nao mieër en daorum
waas e beroop gedaon op ’n aantal artieste di-j toen ouch
mejgedaon haaje. Noow in ’ne kleinere opzet as lunchprogramma op zoondig 11 december. Allein regionaal bekindje
muzikânte dieëje mej. Âl dieës minse in ’n informeel umgaeving stoonge garânt vör ’ne geweldjige middig.
’t Waas preuve aan dialect, aan gooje meziek, mer ouch aan
’n aantal luxe hertige hepkes. Dieës formule sloog hieël
good aan en ’ne volle zaal hieët hejop genoeëte van dieës
jaoraafsloêting. ’t Smaakdje inderdaad nao mieër!
Jan Moonen

Samewèrking Festival PAS (Parcours of Arts
and Science) en Veldeke Krink Mestreech
In ’t kader vaan ’t Jaor vaan de Limbörgse dialekte heet
de universiteit vaan Mestreech bedach um tijdens Festival
Pas – wat eder jaor weurt georganiseerd es wetensjappeleken tegehenger vaan ’t Parcours in eus stad – ’n aontal
Mestreechse lèsse te organisere veur neet-Mestreechtenere.
De organisatie heet kontak gezeuk mèt euze Veldeke Krink
en veer höbbe alle drei de aovende vaan ’t Festival e lèske
Mestreechs gegeve. ’t Is e kleinsjaoleg festival mèt allerhande lezinge, optrejjes, exposities en zoe mie en ’t is neet allein
bedoeld veur de studente en mètwèrkers vaan de universiteit meh veur ederein dee interesse heet.
Veer hadde bedach um ’ne Mestreechsen teks veur te leze
dee de ‘cursiste’ in ’t Nederlands zouwe vertaole. Leuk bedach, dachte veer.
D’n iersten aovend waore allein mer Mestreechtenere in ’t
lokaal. Tjeh, dat waor wel e bitteke raar. Die wiste netuurlek
alles. Daorum höbbe veer us in de plaots vaan d’n teks te vertaole mer get gevreigeld euver wie ’t Mestreechs gesjreve moot

weurde. En ’t blijf verwunderlek um te ervare wie eigewies tot
Mestreechtenere zien es ’t op hun taol aonkump.
D’n twieden aovend waor ’t gezèlsjap goddaank get gemêleerder. Dao zaot ’n aontal échte Hollenders tösse en ’n
aontal neet-Mestreechse Limbörgers. Dao oontstoont ’n
levendege discussie euver boerum tot Mestreechtenere altied hun eige taol blieve praote es ze bijein zien en neet ’t
fetsoen höbbe um ziech aon te passe es dao anderstaolege
bij zien. V’r höbbe good eus bès mote doen um ederein
content de deur oet te kriege, meh ’t is gelök.
D’n derden aovend hadde v’r eigelek pas de bezeukers veur
wee tot die lèsse bedoeld waore: e gans lokaal mèt ‘allochtone’. ’t Waor mesjiens wel de mies geslaagden aovend wat
us betröf. V’r höbbe ze get wäörd gelierd die me abseluut
moot wete es me in Mestreech woent: ’n tuut, e pèlske,
daank uuch en v’r höbbe ins good gelache mèt ’n aontal
anekdotes die de lui vertèlde euver spraokverwarring vaan
wie ze pas zjus in Mestreech woende. ‘Boeliekiedan’, bliek
gewoen ‘boe leek ’t daan’ of ‘waar lekt ’t dan’ te zien.
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Iwan Bruijnzeels
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Recepte oet de käökelaaj
In naovolging van de Krink Venlo haet Veldeke Ech ’n
kaokbeukske oetgebrach: Thoesrecepte – recepte oet de käökelaaj. Nao ruum ’n jaor van väörbereiding is dit kaokbook
op 24 september 2016 geprissenteerdj.

De ieëste beukskes zeen door väörzitter Ton van Wegberg
aangebaoje aan börgemeister Jos Hessels van Ech-Zöstere
en op ’n later moment ouch nog aan Margo Reuten, sterkok van restaurant Da Vinci in Maasbrach (zie woor op d’n
daag zelf geveldj door griep). Allebei zeen ze ambassadeur
van Veldeke in ’t kader van ’t 90-jaorig jubileum.

’t beukske óm oet te kaoke (waat natuurlik de bedoeling
woor) of es curiositeit: kaokbeukske in ’t Limburgs/Echs.
Börgemeister Hessels óngerstreepdje de waerd van ’t kaokbeukske mit lokale en regionale recepte ouch in ’t kader van
Ech-Zöstere es ein van de gemèndjes die ’t internationale
keurmerk ‘Cittaslow’ moge drage.

Veldeke Krink Ech bestuitj 40 jaor
2017 is ’n jubileumjaor väör de Veldeke Krink Ech. Neet
det w’r ’t anges neet gewete zoewe höbbe, mer in ’t jubileumbook 90 jaor Veldeke kèntj g’r op bladzij 209 laeze van ’t
óntstaon van oze krink vieërtig jaor geleje. In verbandj mit
dit jubileum haet de krink ’t jaorprogramma van aktiviteite
nog get extra opgepoetsj. Eigelik is het fieësjaor al in november jl. ingezatj mit de aovendj van Huuere en Zègke in
’t kader van ’t jubileum van Veldeke Limburg. Zónger steun
zoe de krink ’n productie van dae ómvang mit zoaväöl mitwèrkendje vereniginge en soliste zich neet kènne permitere.
’t Bestuur van de krink haoptj mit zo’n bezunjer activiteite
-wie ouch de oetgave van ’ne gedichtebundel in verbandj
mit 10 jaor declamatiewedstried in Zöstere- get luuj aan te
spoare óm lid te waere.
Ton van Wegberg

Net wie Venlo haet de Krink Ech ’t beukske väörberèdj mit
’ne wirkgroep. Alle recepte zeen gekaoktj en op foto gezatj. Op versjillende preufaovendje zeen de recepte aan ’n
gruupke gaste aangebaoje en gepreufdj in combinatie mit
lekkere wien. ’t Is daodoor ’n sjoan, kluuerriek beukske gewore. Waat de oetveuring betruf is ouch ’n pluum väör de
drökker op zien plaats.
Bie de prissentatie in ’t Museum van de Vrouw in Ech sproke zoawaal de väörzitter es de börgemeister dank oet aan de
minse die dit werk höbbe gedaon óm tót ’n geslaagdje oetgave te kómme. Geslaagdj ouch in financiële zin, want hoewaal ’t ieëste risico woor aafgedèktj door ’n aantal sponsors,
is nao väörverkoup ouch vanaaf de prissentatie ’t beukske
’n gewild artikel. Biedrökke bleek al nuuedig. Luuj koupe
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Bestuurswisseling 1989
Bovenste rij: Gerrit Mestrom (secr), Willem Heemskerk, Joep
van Kempen (vz), Sjaak Schoonbrood (pm), Cor Jongeling.
Voorste rij: Mia Monsieur, mw Guus Schreinemakers-Wevers,
Mia Maessen
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Toelichting Peter Boudewijn †

Onderscheiding Patrick Werdens
Voor zijn buitengewone verdiensten in het algemeen en de
Sittardse cultuur in het bijzonder is secretaris-penningmeester
Patrick Werdens van Veldekekring Zitterd op 25 november
door de Mander onderscheiden met de Ziepesjprènger(t).

De ziepesjprèngert is ein Zittesje sinterklaostraktase gemaak van krèntewèk in de vorm
van ein menke verseierd mit sókker en
ein piepke in de mónjd. Hae is geneump
nao ’t ziepesjrènge: ein kènjerspeelke oet
vruiger daag. Went de ziepe mer sjmaal ware
dan gónge de kènjer achterin in ’n rie euverzie
naeve de ziep sjtaon. Op kómmando sjprónge
ze dan ómhoog en in eine waeg veuroet. In
de Ziepesjprenger,
dat me in de lóch waas, sjloug me de sjooon
beeldje van
of de klómpe aeve taengenein en dan weier
Tanja Webber
gaw oeterein, zodat me eine vout aan jeder
kantj van de ziep koosj zètte.
Eine dae de ónroe aan de prie is nuimde me vruiger in Zitterd
daoróm ouch waal eine ziepesjprèngert. In Zitterd besjtóng
ouch ’t gebroek eme dae 50 jaor woort eine ziepesjprèngert
kado te doon: ’n uigske kwinke nao de tweede jeug?

Plat op de straot
Op de vuuerige vraog
zeen vief gooj antjwoeërde bènnegekómme.
En waal van: Nellie Welling (St. Joas), J. Driessen (Ech),
Gerard Dolders (Mestreech), Lia en Ger Jans (St. Joas) en
ein telefoonnómmer (?).
De oplossing waas: in St. Joas.
Nao loeëting geit Platbook 16 es pries nao Gerard Dolders.
Proficiat!

Noew priesvraog: Woea is dees foto gemaak?
Oplossinge sture nao: redactie@veldeke.net.

E-mailadres
D’r zeen kringe die al ’n bestandj höbbe van de e-mailadresse van de bie häör aangesloeëte leje. ’t Zooj vuuer ’t secretariaat van Veldeke ouch henjig zeen zoeë ’ne lies toet zien besjikking te höbbe óm alle leje bie vuuerkómmendje gevalle
rechstreeks te kónne informere. Want d’r zeen ouch leje die neet aangesloeëte zeen bie ’ne krink.
Daoróm de vraog, es gae d’r gein bezwaor tieënge höbtj, eug e-mailadres door te wille gaeve aan Ria Corstjens via de
mail: rcorstjens@hklimburg.nl.

[ Colofon ]
Veldeke Limburg is de vereniging die zich inzet
voor het in stand houden en bevorderen van de
dialecten en de volkscultuur in beide provincies
Limburg.

Deze uitgave geschiedt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur. Bijdragen vanuit de kringen of andere belangstellend
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