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Henk Hover redacteur van Platbook 17: Meziek 
Oproep aan Limburgse schrijvers om werk in te sturen 

 
In het voorjaar van 2017 verschijnt de 
17e editie van Platbook, een bundel met 
werk van Limburgse dialectschrijvers. 
Ditmaal is het thema ‘Muziek’. 
Redacteur van deze uitgave is Henk 
Hover, programmamaker bij L1 radio en 
TV op het gebied van met name 
(dialect)muziek én zelf actief als 
muzikant, componist en liedjesschrijver. 
Hover zal een selectie maken uit het 
ingezonden werk en de inleiding 
samenstellen. Limburgse schrijvers 
kunnen tot 1 maart 2017 eigen werk 

insturen voor Platbook 17. Dat kunnen bijvoorbeeld verhalen, gedichten, columns, liedteksten en 
cabaretteksten zijn; alle genres zijn toegestaan, als het thema maar ‘Muziek’ is en de bijdrage niet 
meer dan 600 woorden bevat. Teksten kunnen aangeleverd worden bij Uitgeverij TIC, de uitgever 
van Platbook, via paul@uitgeverijtic.nl. Schrijvers wiens werk wordt geselecteerd, ontvangen een 
uitnodiging voor de boekpresentatie en een gratis exemplaar van Platbook 17.  
 
Over Platbook 
Platbook is een serie dialectboekjes voor Limburgse dialectschrijvers en -lezers. Auteurs uit de hele 
provincie werken mee om telkens weer een opvallend thema te beschrijven in hun eigen verhalen, 
gedichten en andersoortige teksten. Platbook heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd. Voor 
elke uitgave zijn er meer auteurs, meer inzendingen en heeft een redacteur het steeds moeilijker om 
een keuze te maken uit de veelheid van teksten. De Platbook-commissie, bestaande uit Ton van de 
Wijngaard (streektaalfunctionaris Huis voor de Kunsten Limburg), Hub Nijssen (Veldeke Limburg), 
Paul Weelen (Stichting LiLiLi, Uitgeverij TIC) en Wim Kuipers (bedenker van het Platbook-concept), 
vroegen ditmaal het publiek mogelijke thema’s aan te dragen. Het thema ‘Muziek’ was een idee van 
Har Sniekers.  
 
Kijk voor meer informatie over het Platbook op www.hklimburg.nl/platbook of www.uitgeverijtic.nl. 
Platbook is te koop in de webshop van het Huis (www.hklimburg.nl/webshop) en de betere 
boekhandel in Limburg. 
 
Henk Hover 
Henk Hover (Hingen-Echt, 1966) werkt sinds 1998 als programmamaker bij L1 radio en TV. Op dit 
moment presenteert hij het dagelijks dialectprogramma Plat-eweg op L1 radio, de L1mbo Top 10 en 
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verder vrijwel alle L1-programma’s die op de een of andere manier met Limburgse muziek 
samenhangen. Hover speelt zelf ook gitaar en maakt al ruim een kwart eeuw deel uit van zanggroep 
Averegs. Bovendien is hij verantwoordelijk voor de muziek en liedteksten uit tien afleveringen van de 
Echter Revue. Ook maakte hij als componist of tekstschrijver een aantal bekende carnavalsschlagers. 
 

 
Noot voor de redactie 
De foto van Henk Hover is gemaakt door Anita Coenen. Bij publicatie s.v.p. vermelden. De foto is ook 
in hogere resolutie te downloaden via www.hklimburg.nl/pers.  
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