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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken
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Activiteit:

't Limburgs: de sjoonste taal vanne werreld!

Wanneer: Op zondag 25 juni 2017 om 13.00u. en 15.00u.
Locatie:

"Het Gasthoês", Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst
Dames en heren,
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst en carnavalsvereniging "D'n Dreumel"
nodigen wij u uit voor een speciale lezing als afsluiting van dit seizoen. In samenwerking met
deze carnavalsvereniging heeft het bestuur een themamiddag georganiseerd in het teken het
Horster dialect. De middag begint om 12.00 uur. In de "Muziekkantine" wordt door diverse
bands dialectmuziek gemaakt. In de foyer is er een afwisselend programma van mensen die
voorlezen uit eigen geschreven werk (onder andere de zonen van "Jan van Teng" lezen voor
uit werk van hun vader) en uiteraard is ook de "Kloscommissie" present. Een en ander wordt
afgewisseld met muzikale intermezzo's. In de foyer kan iets genuttigd worden, koffie met
vlaai, een hapje en een drankje.
Boven de foyer, op het balkon, vindt het serieuzere werk plaats. Zo wordt hier Horster les
gegeven door meister Klosjaar, Ger Gubbels. Op humoristische wijze wordt u bekwaam in het
gebruik van het Horster dialect. De les start om 12.00 en om 14.00 uur. Daarnaast presenteert
LGOG kring Ter Horst een lezing van ongeveer 45 minuten over Limburgse dialecten en het
Horster in het bijzonder. In principe wordt ook deze lezing tweemaal gepresenteerd, om 13.00
uur en om 15.00 uur.
Voor de presentatie van deze lezing heeft het bestuur de heer dr. Pierre Bakkes uit Monfort
uitgenodigd en bereid gevonden. De heer Bakkes is een autoriteit op dit gebied, heeft veel
gepubliceerd (en nog) en is ook regelmatig te gast op L1-televisie.
Hieronder stelt hij zichzelf voor, in het Monforts dialect uiteraard (om alvast te wennen):
Pierre Bakkes
Pierre Bakkes is gebaoren (in mei 1941) en opgegrujdj in Mofert.
In 1961 slaagdjen hae veur volledig bevoeg óngerwiezer. Nao ziene militairen deenstied haet
d'r aovendjstudies gedaon, toet ane promotie inne Nederlandse Taal en Lettere. In 1996 is hae
in Numwaege gepromoveerd op e proofsjrif euver taalverangeringe in drie generaties in 't
Mofers.
Van 1963 toet 2002 haet hae in 't óngerwies gewèrk, wovan mieër es 30 jaor in 't HBO. Hae
haet inne redactie van 't tiedsjrif Veldeke gezaete. Hae veultj zich aangetroch dore
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grammatica van tale, mer ouch dore literatuur, veural van 't Limburgs. Van 2001 toet 2006
waas hae d'n ieëste streektaalfunctionaris van Nederlands-Limburg.
't Mofers Waordebook (D'n Dieke van Mofert), e waordebook van 567 pagina's teks, is zie
grótste werk. Wiejer haet d'r veural artikele gesjreven euver Limburgse dialekte. Hae haet de
redaktie gedaon vanne sjoealaanpakke Dien eige taal en Wiejer in dien eige taal, en ouch
vanne spellingregeling veur 't Limburgs Spelling 2003.
Hae is getrouwdj mit Yvonne. Zie höbbe kinjer en kleinkinjer.
De presentatie ziet er in principe als volgt uit (afhankelijk van vragen opmerkingen kan de
inleider hier altijd van af wijken. Dit is geen probleem. laat u verrassen):
't Limburgs: de sjoonste taal vanne werreld!
(teks in 't Mofers plat)
In dees Powerpointpresentatie geit 't
01. euvere grenze van 't Limburgs;
02. euver versjiensele die typisch Limburgs zeen;
03. euver taalversjille van plaats toet plaats;
04. euver wie die versjille óntstange zeen;
05. euver woróm standaardtale óntstaon oet dialekte;
06. euver waat de taalkunde zaet euver 'taal' en dialek';
07. euver of me de kinjer waal of gei Limburgs mót lieëre;
08. euver de plaats vaan 't Horster dialek
't Óngerzeuk van Frens Bakker oet 2016 kump zeker effe ane orde.
't Werk van 't bureau Streektaal enne streektaalfunctionaris kump ouch ane beurt. Ouch de
basissjoealbeukskes wo 'n teks van "Jan van Teng" in veurkump zeen te bekieke. Ouch die
veur 't vervolg- óngerwies.
Vraoge stèlle? Gaer zelfs!
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen op zondag 25 juni 2017 in "Het
Gasthoês" te Horst. Het aanvangstijdstip van het hele programma is 12.00 uur. U kunt ook
kiezen voor onderdelen van het programma. De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn welkom
en van harte uitgenodigd.
Wij hopen u wederom te mogen begroeten,
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst en van
carnavalsvereniging "D'n Dreumel",
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof Dhr. P.J. Vissers
Voorzitter LGOG Kring Ter Horst Secretaris

Dhr. E. Lemmen
Voorzitter C.V. D'n Dreumel

Volgende activiteit:
Wo 12 juli 2017
19.00 uur Zomeravondwandeling door Blitterswijck
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