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Nieuwsbrief  EXTRA  mei 2018 

 

Ons Taalgenootschap presenteert zich. 
 

Trots op oew eige taoel 
 
Wu zien in toenemunde maote dé dur un toenemunde globaolisering en ut gebruik van sociaole 
media zellufs ut gebruik van ut Nederláánds vervangen wordt dur àànderstaolige begrippe en ok ut 
ontstaon van nieuwu straottaol gao steeds verder. Is dé errug? Neeé, op zich nie. We motten de 
vuruitgang ok nie tegen wille houwe. De zou nie goed zén, mar dur nieuw taolgebruik raokt ut ouwe 
in onbruik en is zwaor aon verààndering onderhevig, en dé is ok jammer. Vur de verschillende 
streektaole geldt dé nog in veul hogere maote. Streektaol verààndert snel en verliest daormee aon 
waorde. Woorden en begrippe ut de ouwe streektaol  geve dikkels ôk meer kleur en fleur en 
mèènsen voele daordur d’r eige meer mee mekaor verbonde. Rèèje om trots te zèn op oe eige taol 
en rèje te meer om ons dialect mèèj dees artikel un bietje op te frisse. Már ja, ut spreke van 
streektaol is één ding, mar ut schrève….! De uitgaove: ´Woordelijst van de streektaol Gils-Rije’, hééj 
hierbij errug geholpe. 
Het bestuur van de verèèniging is van mèèning dé ut dialect cultureel erfgoed van ons allemaol is en  
hééj dàrom in hur jaorplan 2018 ut plan gelanceerd om dèès jaor aondacht te bestèèjen aon de 
streektaol van onze geminte. Ze hebbe lèèje opgeroepe d’r eige aon te melden en initiatief te neme. 
Deze werkgroep zal déés jaor de volgende activitèèten op touw zetten:  

- Gedurende déés jaor zal in elk exemplaor van ‘De Mulder” een artikel verschèènen in de 
streektaol om op die menier op enigszins luchtige wèèze de streektaol vur ut voetlicht te 

brenge. Want wie wit nog wé bedoeld wordt méé: ‘rèft oeé wérft ok éfkes”, of mee ‘affecèère’.  
- Op de website zal un aontal kére het programma: ‘Wie praot ermééj in oe eige taol”, te zien 

zén waorin iemand in de streektaol iets vertelt over zun wérruk of hobby. Daormee kunde ok 

nog un klèèn prèske winne!! Via de Nùùwsbrief wordu daor over geïnformeerd.  Ge bent bij 

deze uitgenodigd om oe eige aon te melde bij info@heemkringmolenheide.nl of tellefonisch bij 

Kees Tijs 0161.222512 om oew verhaol te vertelle?  

Wellicht komen er lóópende ut jaor nog nùùwe ideeé om ut dialect onder oew aondacht te brenge. 
Wij wense jullie allemaol veul leesplezier. Mocht het zèn de ge déés artiekel nie kunt lezen, kèk dan 
op de website van de verééniging want daor hebbe we déés artikel ok in ut Nederlaands gezet. 
 
Geniet d’r van! 
Ut taolgenôtschap 
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