JAARVERSLAG VELDEKE LIMBURG 2017
1.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERENIGING VELDEKE
LIMBURG

1.1. Algemene Ledenvergadering
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV),
die bestaat uit twee leden van elke kring en de leden van het Provinciaal
Bestuur van Veldeke Limburg. De Algemene Vergadering heeft statutair de
volgende taken:
 De bestuursleden en de leden van de kascontrolecommissie
benoemen;
 Het beleid van de vereniging bepalen;
 De begroting vaststellen;
 De hoogte van de contributie bepalen;
 De jaarstukken vaststellen;
 Het huishoudelijk reglement vaststellen.
De Algemene Vergadering kwam in 2017 twee keer bij elkaar, op donderdag 18
mei en op dinsdag 14 november 2017. In de voorjaarsvergadering werden de
jaarstukken over 2016 vastgesteld. De opkomst bij de ALV is prima, bijna alle
kringen waren er. In de Najaarsvergadering is de begroting 2018 en zijn de
notulen van de ALV van 18 mei 2017 vastgesteld. Ook hier weer een
uitstekende opkomst en goede inbreng van de kringen, die allemaal vooraf een
overzicht van recente en geplande activiteiten hadden doorgestuurd. Yvonne de
Vries en Lei Pennings zijn gestopt als PB-bestuurslid. Lei Pennings nam op 14
november tijdens de ALV officieel afscheid na 11 jaar voorzitter te zijn geweest
en zich met hart en ziel te hebben ingezet voor Veldeke. Hij werd benoemd tot
erevoorzitter. Van de boekjes met de leukste Limburgse woorden en gezegdes
is een (steviger gebonden) herdruk verschenen. Deze vindt gretig aftrek om
uitgedeeld te worden bij activiteiten.
1.2
Provinciaal Bestuur
Op 31 december 2017 was het PB als volgt samengesteld:
 Dr. Lei Heijenrath (vice-voorzitter)
 Pieter Ebus (penningmeester)
 Har Sniekers (website en Nuutsbreef)
 Riky Simons-Julicher (volkscultuur en declamatiefinale)
 Bèr Brounts (communicatie en PR)
 Henk Buskes(kringencontacten, euregionale contacten en
declamatiefinale)
 Peter Klein (redactie Jaarboek en contacten TaLep)
 Op dat moment was er nog geen nieuwe voorzitter en secretaris.
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Het PB vergaderde in 2017 twaalf keer. Deze vergaderingen zijn op een paar na
genotuleerd door Riky Simons-Julicher. De documentatie en het werkarchief
werd door Ria Corstjens van het Huis voor de Kunsten Limburg gearchiveerd.
De vernieuwde website Veldeke Limburg werd bijgehouden door Bèr Brounts
met assistentie van Har Sniekers. De oud voorzitter en vice-voorzitter hebben
een aantal keren overlegd met het bestuur van het Huis voor de Kunsten over
het transitietraject. De voorzitter heeft ook zitting in TaLeP, een provinciaal talig
platform. Peter Klein en Ton van de Wijngaard deden in dit platform mee aan de
voorbereiding van Festival Sjiek in januari 2018.
Door de verhuizing van het Huis voor de Kunsten Limburg naar het
Ondernemingsplein aan de Steegstraat is het Veldekearchief verspreid geraakt.
Het Financieel Archief staat bij Pieter Ebus, het secretarieel archief van voor
2017 is nog bij Yvonne de Vries, de boekenvoorraad is bij Maurice Ambaum
ondergebracht. Het Werkarchief is bij Ria Corstjens gebleven met wat boeken
die in de bookshop van het Huis worden aangeboden. In het gemeentearchief
van Roermond staat ons oude archief.
Veel tijd en energie (met name door het DB) is gestoken in het vinden van een
nieuwe voorzitter en secretaris. Daarvoor is contact gezocht met onze
beschermheer Theo Bovens.
In 2017 zijn telkens twee PB-leden bij de kringbesturen op bezoek geweest om
mogelijke knelpunten te bespreken. Dit is als erg positief ervaren. De
bestuursleden waren verder bij heel wat activiteiten aanwezig zoals de
Nieuwjaarsreceptie van de provincie. Maar ook bij diverse kringactiviteiten. Bij
de Raad voor het Limburgs is Lei Heijenrath de vaste afgevaardigde. Daarnaast
zijn er contacten met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,
het Limburgs Museum, het Institut für Landeskunden und Regionalgeschichte,
de Jo Hansenstichting. Met de Vereniging voor Limburgse Dialect- en
Naamkunde (VLDN) werd een congres georganiseerd op 25 november in
Lanaken met als titel: Lanaken, een lappendeken van taal en geschiedenis.
Streektaalfunctionaris Ton van de Wijngaard woonde de meeste PBvergaderingen en ALV- vergaderingen bij.
1.3. Leden van Veldeke Limburg
Op 1-1-2017 had Veldeke Limburg 2729 leden, en op 1-1-2018 zijn dat er: 2636.
De meeste leden zijn georganiseerd in kringen, Echt, Heerlen, Maastricht,
Roermond, Um Mamelis, Valkenburg, Venlo, Venray, Weert en Sittard. Maar er
zijn ook tientallen ‘losse’ leden, tot ver in het buitenland.
De leden van Belgisch-Limburg zijn in dit overzicht niet opgenomen. Zij vormen
een eige organisatie met vijf kringen: Genk, Hasselt, As, Maasland en
Dommelland. In 2017 heeft de kring Lonerland zijn eerste dialectavond
gehouden.
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2. ACTIVITEITEN IN LIMBURG
2.1. Jaarboek 2017 en Nuutsbreve
In 2017 werd het 11e jaarboek gepresenteerd op 21 april in Preuverie de
Nassaurie in Grathem. Het eerste exemplaar was voor dr. Georg Cornelissen.
Veldeke Limburg publiceerde in 2017 twee papieren Nuutsbreve: zomer 2017
en winter 2017/2018. Voor het eerst verschenen ook drie digitale, tweetalige
nuutsbreve, in maart, juli en oktober.
Digitaal versturen Wim Kuipers en Har Sniekers met hun werkgroep Veldgewas
(veldgewas@home.nl) de liefhebbers wekelijks een paar gedichten toe.
2.2

Platbook

In opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg is in samenwerking met de
stichting LiLili en Veldeke Limburg gewerkt aan de uitgave van twee Platboeken.
Op zaterdag 6 mei werd Platbook 17 in de L1-studio in Maastricht
gepresenteerd. Het onderwerpt van dit 17e deel in de reeks bloemlezingen in
het Limburgs was Muziek. Onder redactie van Henk Hover zijn 35 literaire
werken van evenzoveel auteurs gepubliceerd.
En op zaterdag 18 november kon Platbook 18 gepresenteerd worden in de
Tramhalte in Roermond. Redacteur was Guus Urlings, die 37 werken met als
thema Dinkend aan Limburg geselecteerd had. Platbook, een initiatief van Wim
Kuipers, kan niet meer worden weggedacht uit het Limburgs literaire landschap.
2.4.

Commissie Volkscultuur

Deze commissie telt vier leden: Annie Schreuders-Derks, Netty Engels-Geurts,
Els Diederen en Riky Simons-Julicher. Naar aanleiding van de acht lesbrieven
die jarenlang zijn uitgegeven is in 2017 in samenwerking met het Huis een
digitale enquête gehouden over het gebruik van die lesbrieven op basisscholen.
Maar 9 reacties van de 400 aangeschreven scholen. Erg teleurstellend. In
plaats daarvan heeft de commissie een kleuterverhaaltjesboek opgestart: een
boekje met plaatjes, geschreven dialect van de kringen die meedoen en een
inleg- of bijgevoegd boekje met de verhaaltjes in het Nederlands. Daaraan blijkt
meer behoefte. Commissieleden leverden verder bijdragen aan het Jaarboek
van Veldeke, hielden lezingen over diverse volks- en taalkundige onderwerpen
en schreven in diverse lokale blaadjes. De Kring Maastricht wil in 2018 nog een
lesbrief uitgeven met als onderwerp de heiligdomsvaart. Daarvoor zijn de eerste
contacten gelegd. Annie SZchreuders stopte aan het eind van het jaar als
commissielid.
2.5. Veldeke Kids
In 2014 is Veldeke, samen met Ambaum Media & Communicatie een nieuw
project gestart om de jeugd, die al meer met dialect aan de slag is, via sociale
media (Facebook, Twitter en YouTube) een podium te bieden om zich op haar
eigen manier te kunnen presenteren in het dialect. Vanaf 24 maart 2017 is de
soapserie ‘Plat’ met typische jongeren-onderwerpen te bekijken op YouTube.
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De titelsong ‘Plat’ van Dwayne Horbach en Katja Henz was in 2017 ook
regelmatig te horen op de radio.
2.6

Declamatiewedstrijd voor de jeugd

De 14e finale van de Limburgse declamatiewedstrijd voor de jeugd werd op
zaterdag 20 mei 2017 gehouden in DOK6 in Helden-Panningen. Er waren 28
finalisten geselecteerd uit de voorrondes bij de Veldekekringen van
Venlo/Tegelen, Weert, Roermond, Echt/Susteren, en de bibliotheek van
Kerkrade. De jury, Dwayne Horbach (voorzitter), Marleen Schmitz, Sef Peeters,
Anke Peters en Ton van de Wijngaard besliste wie de beste voordracht had.
Voor de winnaars was er een mooie trofee en alle kinderen kregen een pet met
het logo van Veldeke, een beachballset (ook met Veldeke logo) en later nog een
dvd van hun eigen optreden! Weer een geweldig evenement, nu georganiseerd
door Henk en Riki met veel administratieve hulp van Ria Corstjens. Hans
Jacobs verzorgde een perfecte presentatie van deze middag. Fiorenza Ruijters
uit Valkenburg trad op tijdens het juryberaad. Isa Meuwissen uit Hingen (kring
Echt-Susteren) werd met haar gedicht over Max verstappen Limburgs
kampioen.
Winnaars
groep 3 en 4:
Anouk Raijer, kring Venlo/Tegelen
Audrey Strüver, Kerkrade
Thomas Camp, kring Weert
groep 5 en 6:
Thijmen Höppner, kring Weert
Ninthe Noteborn, Kerkrade
Evi Pustjens, kring Echt/Susteren
groep 7 en 8:
Isa Meuwissen en Limburgs kampioen 2017, kring Echt/Susteren
Lisa Idink, kring Venlo/Tegelen
Tessa Stultiëns, kring Weert
2.7

Schrijverskringen

Er zijn op dit moment vier schrijverskringen: Midden-Limburg, Noord Limburg,
Weertr land en de Algemene Schrijverskring van Limburg. De leden van deze
kringen komen regelmatig bij elkaar en schrijven over bepaalde thema’s.
2.8

Kringencontactdag 2017

Dit jaar was de kring Maastricht aan de beurt. Op zaterdag 2 september werden
de kringen verrast met een schitterend programma op een minder bekend stukje
Maastricht, nl. het Belvedère terrein met een bezoek aan het infocentrum
daarvan, de tot studentenhotel omgetoverde oude Sphinxfabriek, filmtheater
Lumière, een wandeling naar de Noorderbrug, lunch in het clublokaal van het
Mestreechs Rizzjemint en bezoek aan museum Marres, waar afgesloten werd
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met een speeddate. De Veldekevlag werd doorgegeven aan de kring Weert, zij
organiseren in 2018 de Kringencontactdag.
2.9

Stimuleringsfonds

Dit fonds is in 2017 voor het eerste ter beschikking gesteld aan de kringen. Ze
kunnen daar een beroep op doen om nieuwe activiteiten te financieren.
Daarvan hebben gebruik gemaakt:











De kring Maastricht voor de spelletjesmiddag op 21 juni;
De kring Maastricht voor het organiseren van een kinderspeurtocht;\
De kring Um Mamelis voor het Woordenboek van Vijlen, Vaals en
Lemiers: 'Ós Móddersjproach, gepresenteerd op 22 oktober;
De kring Echt voor haar kienavond met Limburgse liedjes op 22
november;
De kring Venray voor de toekenning van de Âldvenrodsen Ieërepries voor
Henk Deters op 22 oktober;
De kring Venlo voor uitgave van een extra Kroedwis bij hun jubileum;
De kring Echt voor het maken van hun eigen website;
De kring Echt een bijdrage i.v.m. haar jubileum;
De kring Weert voor het muzikaal lunchprogramma op 10 december;
De kring Sittard voor haar boek met proza, het organiseren van de
Sjtoumcursus Zitterds en de wedstrijd 'Ich hawt van Zitterd'.

2.10 Wat verder nog was
 Op 21 januari kreeg Annie Schreuders-Derks de cultuurprijs van de
gemeente Echt-Susteren voor de oprichting van het Museum van de
vrouw en haar grote volkskundige kennis.
 In mei/juni was er veel kritiek op een onderzoek van de Taalunie, waarin
Limburgers niet konden aangeven dat ze Limburgs praten. Prof. Leonie
Cornips startte een petitie tegen dit onrecht, die door 2000 Limburgers
ondertekend is.
 Ook was er een oproep uit Duitsland aan alle Veldekeleden om mee te
doen aan een dialect enquête ‘Das Anna und ihr Hund’.
 Colla Bemelmans heeft in opdracht van Veldeke de tekst van het
Hooglied vertaald in het Limburgs: ‘Ouw leedjes vuur noe’. De
presentatie van zijn boekje was op 2 april.
 Pieter, Henk en Riky hebben op 25 augustus de oude boekvoorraad, die
geparkeerd staat bij Maurice Ambaum, flink opgeschoond.
 In september is de door Yuri Michielsen ontwikkelde spellingsapp
Swiftkey Limburgs gereed gekomen. Erg handig als men op tablet of
telefoon ‘plat’ wil typen.
 Leo Benders, directeur van HvdK Limburg is overleden. Het PB kan
terugkijken op een heel plezierige en constructieve samenwerking.
 Op 7 september was er een Streektalensymposium in Deventer waar
enkele PB-leden aanwezig waren.
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3. VASTSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2017 VELDEKE LIMBURG
Dit jaarverslag werd vastgesteld door de Algemene Vergadering op 8 mei 2018.
Voorzitter

Secretaris
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