
 

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 iedere kring en de leden van het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg. De 

Algemene Ledenvergadering 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 Vergaderingen van 11 mei en 25 november 2021 hebben digitaal  

plaatsgevonden door de corona-maatregelen. 

In de ALV van 11 mei 2021 is naast de vaststelling van het jaarverslag en financieel 

jaarverslag 2020 de notitie “Veldeke: Organisatie, structuur en speelveld” uitgebreid aan de 

orde geweest en hebben de daarin opgenomen commissies zich gepresenteerd. Verder werd 

in die vergadering het erelidmaatschap van Hortense Brounts bekrachtigd; is de door de 

commissie onderwijs gehouden enquete gepresenteerd; werden Peter Klein en Ron de Louw 

herbenoemd als bestuurslid en is ingegaan op de consequenties van de WBTR. 

In de vergadering van 25 november 2021 is de begroting 2022 vastgesteld en heeft de 

voorzitter aangegeven dat zij zich door drukke werkzaamheden niet herkiesbaar zal stellen 

en na afloop van de huidige termijn in april 2022 dan ook geen voorzitter meer zal zijn. 

 

1.2  Provinciaal Bestuur 
Op 31 december 2021 was het Provinciaal Bestuur als volgt samengesteld: 

Mr. Christine van Basten-Boddin (voorzitter) 

Dr. Lei Heijenrath (vice-voorzitter) 

Ron de Louw (secretaris) 

Pieter Ebus (penningmeester) 

Bèr Brounts (communicatie en p.r.) 

Henk Buskes (kringcontacten, euregionale contacten en declamatiefinale) 

Kiki Huijnen (educatie) 

Peter Klein (redactie jaarboek) 

Mark Pluymaekers (educatie) 

 

Het Provinciaal Bestuur vergaderde in 2021 zeven keer. De vergaderingen van 22 juni, 15 

september en 27 oktober vonden fysiek plaats. De overige 4 digitaal ivm corona-

maatregelen.  De vergaderingen zijn genotuleerd door Ria Corstjens. 

In 2021 zijn 2 edities van de papieren Nuutsbreef verschenen, een in de winter en een in de 
nazomer. Het aantal ontvangers bedroeg in beide gevallen 583. Verder zijn er 3 digitale 
Nuutsbreve verstuurd, een Onderzoeksspecial in juni en twee reguliere edities in augustus en 
december met een gemiddeld aantal van 1475 geadresseerden. Het aantal ontvangers dat de 



digitale Nuutsbreef daadwerkelijk opent is licht gestegen van ca. 65% naar ca. 71%. Het 
totaal aantal kliks per nummer varieert afhankelijk van de inhoud tussen 173 en 310. 

De groei van het aantal bezoekers van de website is in 2021 gestagneerd als gevolg van 
minder activiteiten door de corona beperkingen. In 2021 bezochten 32.569 bezoekers onze 
site (in 2020 33.375). Die bezoekers waren in 2021 goed voor in totaal meer dan 83.396 
pagina-weergaven. 

Voor de sociale media Facebook en Instagram is de samenwerking met het bureau Social 
Dutch uit Venlo gecontinueerd. Dat heeft geresulteerd in een voortgaande stijging van het 
aantal volgers op Facebook van 3.116 naar 4.400 in 2021. Het aantal volgers op Instagram 
steeg in dezelfde periode van 508 naar 738. Op Twitter heeft Veldeke Limburg momenteel 
878 volgers, iets meer dan het jaar daarvoor. Recentelijk is ook een Veldeke account op 
LinkedIn geopend 

Bij de Raod veur ’t Limburgs is Lei Heijenrath de vaste afgevaardigde. 

Het Financieel archief staat bij Pieter Ebus, het secretarieel archief van voor 2017 staat in het 

gemeentehuis van Beek, de boekenvoorraad staat bij drukkerij Knoops in Venlo.  

De boeken voor de verkoop staan opgeslagen bij het Huis voor de Kunsten in Roermond. Ons 

oude archief staat in het gemeentearchief van Roermond. 

1.3 Hoes veur ’t Limburgs 2021 
Het kader waarbinnen het streektaalbeleid gestalte zou moeten krijgen loopt volgens het 
Limburgse taalveld langs drie actielijnen. Taalpromotie, taaloverdracht en taalinfrastructuur. 
Met name dat laatste punt vraagt al jaren om verdere uitwerking. In 2021 hebben de diverse 
streektaalorganisaties in het veld de handen verdergaand ineen geslagen om in 2022 te 
komen tot de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs (hierna: Hoes). Een Hoes waarin de 
lang beoogde samenwerking concreet gestalte kan krijgen. Dat Hoes moet ook voor de 
buitenwacht de autoriteit worden waar iedereen als eerste aanklopt met vragen over het 
Limburgs. 

In 2021 (net zoals in 2020) hebben Veldeke Limburg, Levende Talen Limburg en de Raod veur 
’t Limburgs veelvuldig via het Huis voor de Kunsten Limburg (hierna: HKL) gesproken met de 
provincie over mogelijke vervolgstappen. Doel was en is nog steeds om te komen tot een 
betere infrastructuur, met name een concreet Hoes veur ’t Limburgs. Veldeke Limburg, 
Levende Talen Limburg en de Raod veur ’t Limburgs, waren hoopvol gestemd, mede gezien 
het convenant. Het convenant Limburgs (eind 2019 gesloten) is tenslotte een overeenkomst 
tussen de Rijksoverheid en de provincie Limburg. De overeenkomst bevestigt de waarde en 
de positie van de Limburgse taal in Nederland. De overheid wil het Limburgs houden en 
bewoners aanmoedigen de taal te blijven gebruiken. Dat is in de kern waar Veldeke Limburg 
voor staat, dus heeft het streektaalveld medio 2021 in goed overleg en via HKL een heldere 
propositie neergelegd bij de Provincie Limburg over de wijze waarop het Hoes onzes inziens 
geoperationaliseerd kan worden. 

Voor onze streektaalpartners en ook voor Veldeke Limburg, is het komen tot een betere 
taalinfrastructuur echter een bijzonder moeizaam proces gebleken, waarbij steeds nieuwe 
informatie gegeven moet worden, steeds werd gezegd dat niet duidelijk was wat er nu 
precies gebeurde, wie wat deed, etc., en dat ondanks heldere notities die zijn aangeleverd 
door het streektaalveld en HKL. Eind 2021 hebben wij derhalve bij de nieuwe 
portefeuillehouder in de Provincie Limburg opnieuw aan de bel getrokken. 



Gedeputeerde Geert Gabriëls is sinds eind 2021 de portefeuillehouder voor het beleidsthema 
Lim-burgse Taal. In december 2021 is de beleidsbrief Erfgoed gepubliceerd, met daarin de 
door het college van Gedeputeerde Staten voorgenomen acties t.a.v. de diverse 
erfgoeddisciplines. Veldeke Lim-burg, maar ook Levende Talen Limburg en de Raod veur ’t 
Limburgs hebben hun teleurstelling uitgesproken over de op de Limburgse taal gerichte 
voornemens in deze beleidsbrief. Ook is op een open wijze door de portefeuillehouder 
gesproken over de provinciale beleidsvoornemens, de overwegingen die daaraan ten 
grondslag liggen en de wensen/ambities vanuit het streektaalveld. 

Al met al is in 2021 weinig nieuws gebeurd op organisatorisch vlak, ondanks vele 
inspanningen van de betrokken partijen en HKL en ondanks het beloftevolle perspectief van 
het convenant. Hoop is dat in 2022 de financiële impasse doorbroken kan worden. Veldeke 
Limburg, Levende Talen Limburg en de Raod veur ’t Limburgs zullen in 2022 eendrachtig 
Provinciale Staten nogmaals kenbaar maken wat het belang is van een gedegen 
taalinfrastructuur voor ons Limburgs en het provinciaal taalbeleid. En dat de blauwdruk voor 
een Hoes veur het Limburgs gereed is. 

1.4 Leden van Veldeke Limburg 
Op 1-1-2021 zijn er 2256 leden en op 31-12-2021 staat het aantal op 2179 
De Leden van Belgisch Limburg zijn in dit overzicht niet meegenomen. Zij vormen een    eigen 

organisatie met de kringen: As, Genk, Hasselt, Maasland, Lonerland, Truierland en 

Dommelland. 

 

 

2. ACTIVITEITEN IN LIMBURG 
 

2.1  Jaarboek 2020, nieuwsbrieven en rubrieken. 
In 2021 werd het 15e jaarboek uitgegeven. I.v.m. corona heeft er geen presentatie plaats 

gevonden met auteurs en gasten. 

 

2.2. Platbook. 
In 2021 is 1 Platbook versjene: Platbook 25, Oet ’t zuje. 

 

2.3 Declamatiewedstrijd voor de jeugd. 
Deze heeft in 2021 helaas ook geen doorgang kunnen vinden door de corona-pandemie. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Schrijverskringen. 
Er zijn op dit moment vier schrijverskringen actief: Midden-Limburg, Noord-Limburg, Weerter 

Land en de Algemene schrijverskring van Limburg. De leden van deze kringen komen 

regelmatig bij elkaar, bespreken hun werk en schrijven over bepaalde thema’s.  

 



2.5 Kringencontactdag 2021. 
Deze heeft geen doorgang gevonden door de corona-pandemie, wel heeft er op 2 oktober 

2021  een interactieve sessie plaatsgevonden in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Er waren 

brainstormsessies omtrent statutenwijziging en Huishoudelijk Reglement en over 

samenstelling en werkzaamheden van de onderscheidene commissies: Activiteiten, 

Onderwijs en Communicatie. 
 

2.6 Stimuleringsfonds. 
Dit fonds is in 2017 voor het eerst ter beschikking gesteld aan de kringen. Ze kunnen hier een 

beroep op doen als bijdrage voor nieuwe activiteiten 
Daarvan hebben in 2021 gebruik gemaakt: 

 

  12-4-2021 Krink Mestreech leejeaktie    €  750,00 

  12-4-2021 Krink Um Mamelis Zarenwieskalender       500,00 

  13-5-2021 Krink Zitterd werving nieje leje        202,89 

  25-5-2021 Krink Ech Memoryspel         750,00 

   3-12-2021 Krink Remund memoryspel        750,00 

 31-12-2021 Krink Remund kleuterwoordenboek       750,00 

   4-12-2021 Stichting Hermitage       1500,00 

 

          

2.7 Berichten vanuit de kringen: 
Ook voor de kringen betekende 2021 door de Coronaperikelen een jaar waarin de interactie 

met de leden noodgedwongen minder maar zeker anders plaats moest vinden. In algemene 

zin kan geconstateerd worden dat de beperkingen ook geleid hebben tot het stimuleren van 

de inventiviteit om de leden toch bij de vereniging betrokken te houden. Er is voor gekozen 

om wel alle geplande/gedachte activiteiten in dit jaarverslag op te nemen. 

Echt: 
Echt had voor 2021 een ambitieus programma voor ogen maar tengevolge van corona is dat 
niet of slechts deels ingevuld kunnen worden. Het oorspronkelijk programma betrof: 
26 jan. Lezing over de Kölsje vastelaovendj 
4 febr. Flitscursus spelling 
20 febr. Daag van de Modertaal, High tea met voordracht en muziek 
21 febr. Daag van de Modertaal, samenwerking met L1 en alle kringen 
14 maart 2e Echter Dictee 
8 en 10 april Finales declamatiewedstrijd Echt en Susteren 
13 april Literaire avond met gedichten en muziek 
Mei Jubileumconcert 45 jaar VKE 
15 juni Thema-avond: Selfkantj-annexatie 
8 juli Uitstapje Eijsden en Margraten 
3 sept. Dialectmis kapel Schilberg 
7 sept. Zomeraovendj in St. Joas, volksculturele avond 
20 okt. Vrijwilligersavond 
16 nov. Laezing bakhoeze 
11 dec. Adventsmiddag, Op waeg nao kersmis 
16 ec. Dialekmès 



Door de genoemde beperkingen van het afgelopen jaar, zijn er wel nieuwe initiatieven 
ontstaan. De Veldeke Krink Ech heeft in 2021 dan ook een aantal digitale activiteiten 
opgestart / voortgezet: 

• In 2020 is gestart met 't project 'Loesterverhaole', waarmee in 2021 is  doorgegaan 
en inmiddels staan er meer dan 70 verhalen op hun website. 

• Iedere maand wordt er een nieuw digitaal Echter Dictee op de website geplaatst. 
Geïnteresseerden kunnen dit thuis op hun computer maken, en evt. insturen om het 
te laten nakijken. Dat gebeurt automatisch. 

• Omdat de declamatiewedstrijd niet door kon gaan, is de jeugd van de basisscholen 
de mogelijkheid geboden hun voordracht in te sturen d.m.v. een geluidsopname of 
een filmpje. 

 
Heerlen: 
Heerlen heeft in 2021 haar “Heëlesj kwartetsjpel” afgerond. Voor 2022 staat o.a. op hun 
agenda een “Heëlesje sjeurkalender” voor 2023, in samenwerking met diverse andere 
Heerlense organisaties. Verder hopen ze eindelijk weer eens naar buiten te kunnen treden 
met een gevarieerde dialectavond. Dat onderwerp zal op hun jaarvergadering, 15 november 
a.s., uitgebreid aan de orde komen / c.q. is gekomen. 
 
Maastricht: 
Maastricht is in 2021 voornamelijk bezig geweest met het opnieuw formuleren van hun 
missie en visie en het van daaruit bepalen van de strategie. Een voor 17 november 2021 
voorziene brainstormsessie met alle medewerkers om nieuwe creatieve ideeën te 
ontwikkelen voor de jaarkalender 2022 is helaas tengevolge van de coronaperikelen niet 
kunnen doorgaan. Uitgangspunt voor die avond was liever 2 of 3 kwalitatief goede 
activiteiten voor een grote doelgroep dan het iedere maand iets kleins organiseren. 
 
Roermond: 
november/december 2021: film 'de bewakers van Bemelen'. 
- december 2021: róndj Kers, m.mv. De Kwirzengers. 
- fibberwari 2022: Jaorvergadering. 
- maart 2022: halfvastesjpektakel 
- april 2022: declamatiewedsjtried 
 
Sittard: 
Veldeke Zitterd zat ten tijde van de jaarvergadering nog in de oriënterende fase v.w.b. hun 
activiteiten voor 2022 maar een aantal zaken waren al duidelijk: 
16 januari 2022 Groot Zittesj Dictee 
In 2022 zullen ook weer interviews gehouden worden met bekende Sittardenaren die 
geplaatst zullen worden op You Tube. Verder zal in het voorjaar traditioneel hun periodiek 
“Dao woo ich gebaore bèn” uitgegeven worden. 
 
Venlo: 
Dialekvereiniging Veldeke Venlo bestaat in 2022 75 jaar 
In aanloop naar dit jubileum worden een aantal zaken opgepakt. Er wordt een 
gedichtenbundel uitgebracht met o.a. gedichten van Jeanne Alster van der Hor, de 
beschermvrouw van het Venloos dialect en erelid van Veldeke. Bas Vissers is druk bezig met 
het uitwerken van de 75 onderwerpen voor het Canon van ’t Venloos welk volgend jaar 
wordt uitgebracht. Er is ook nog steeds vraag naar het kookboek, in het kader van ons 75-
jarig bestaan hebben we nog 700 stuks besteld en met een oplage van 7830 is het het best 
verkochte Venlose boek. 



Er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om iets extra’s te doen voor de leden en 
donateurs, gedacht wordt aan een ontbijt en aansluitend een speurtocht met opdrachten.  
Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe website die waarschijnlijk in het jubileumjaar live 
gaat. 
 
Venray: 
Activiteitenprogramma voor de leden: 
Januar: Lezing / excursie 
Februari: Lezing / Excursie 
Maart: Lezing / Excursie 
April: Lezing / Excursie 
Mei: Ledenvergadering ?? 
Juni: Schutterij ; Veldeke koningsschieten 
Augustus: Kruudwis 
September: Dialectmis 
Oktober: Aetaovend 
November: Venrodse Aovend 
December: Aovend vrijwilligers 
Naast het activiteitenprogramma, dat valt onder de parapluie van het bestuur, betreffen de 
andere activiteiten van het bestuur: 
· Maandelijks bestuursvergadering, behalve in augustus 
· Uitbrengen scheurkalender per jaar 
· Voorbereiding cursus online ‘laeze en schrieve ien t Venrods” 
· Verzorgen diverse vertalingen 
· Jaarlijkse uitgave Hazegaerf voor onze leden ; wel en wee van Veldeke Venroj 
· Werken aan opties woordenboek Nederlands – Venrods 
· Voorleesuurtje (s) in Venrods in bibliotheek Venray 
· Distributie diverse uitgaves Veldeke Venroj naar verkooppunten ( hele jaar door ) 
· Werken aan opzet nieuwe website 
 
Weert: 
Jannewarie Start 1e groep Basiscursus Laeze en schriêve 
Jannewarie Materiaol nao schoeële t.b.v. Declamatiewédstriêd 
22 mieërt Jaorvergadering mét beejprogramma 
23 aprîl Regionaal finale Declamatiewédstriêd 
13 mei Korte excursie 
Medio mei Start 2e groep Basiscursus Laeze en schriêve 
Juni Stadswandeling 
16 september Groeëte excursie 
Oktoeëber Vervolgcursus Laeze en schriêve 
11 december Preuve (jaoraafsloêting) 

 

 

2.9  Wat er verder nog te doen was: 
• Op vrijdag 17 december j.l. heeft Léon Hamans uit handen van Henk Giesbers, voorzitter van 

de Veldeke-Krink Remunj, de Veldeke Pluum 2021 ontvangen.  

• Festival Vocallis en Veldeke Limburg gaan samenwerken.  

• Herziene versie van “Mien ieëste wäördjes”. Na twee succesvolle presentaties in Echt en 

Roermond is het voorleeswoordenboekje in het dialect uit 2016 weer opnieuw uitgebracht, 

tevens is er een mememoryspel uitgebracht. 



• Veldeke Oeuvreprijs voor Ton Engels 

• Daag van de Moodertaal op 20 februari. Alle burgemeesters en de gouverneur hebben een 

pakkend pleidooi gehouden voor hun “Modertaal”vergezeld van een dialectlied. 

 


