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‘Dialect maakt ons bijzonder’

JONG TALENT Simpelveldse jeugd werkt mee aan dialectavond ‘Der eenentswantsigste pluk’

door Kim Noach

N

Voor de 10-jarige Larissa Erens, Femke Philippens en Marij-
ke Kleijnen (beiden 11) is het Zumpelvelds dialect onlosma-
kelijk verweven in hun DNA.

N iet iedereen verstaat
Femke Philippens (11)
als ze met haar familie
of vriendinnen dialect

spreekt. De jonge Simpelveldse
heeft al een paar keer meegemaakt
dat andere Nederlanders haar in
het Duits aanspreken. Pff! Zo stom,
vindt Femke. Aan de andere kant:
„Maakt dat het dialect ook bijzon-
der”, weet ze. Klasgenote Marijke

Kleijnen (11) vindt haar komende
optreden wel spannend. Thuis
spreekt ze nauwelijks plat, maar dat
weerhoudt haar er niet van om op
de planken te stappen. „Het lijkt
me vooral erg leuk.”
Samen met de 10-jarige Larissa
Erens staan Marijke en Femke
morgenavond op de planken in ca-
fé Oud Simpelveld en precies een
week later in De Harmoniezaal van
Bocholtz.
De drie meiden werken mee aan

de jaarlijkse dialectavond van
Heemkundevereniging De Bon-
gard. Beter bekend onder de noe-
mer Der eenentswantsigste pluk.
Dit jaar bestaat de heemkundeclub
25 jaar. Speciaal daarvoor wilde de
dialectsectie binnen De Bongard
een wedstrijd uitschrijven onder
basisschoolkinderen. Ruim zeven-
honderd folders deelden de vrijwil-
ligers op de twee scholen uit, in de
hoop dat toch zeker zo’n twintig
kinderen zich zouden aanmelden.
Helaas. De drie meiden waren de
enigen. Larissa: „Als ik er met klas-
genoten over praat, vinden ze het
jammer dat ze zich toch ook niet
opgegeven hebben.”
Volgens Annie Franssen die de dia-
lectgroep leidt, is het een kwestie

van pr. „Als we tijd hadden gekre-
gen van de scholen om uitleg te ge-
ven in de klassen, denk ik wel dat
er meer animo was geweest.”
Franssen is een gepassioneerd am-
bassadeur van het dialect. „Ik heb
niet de indruk dat het Limburgs
minder populair wordt. Gelukkig.
Ik hoor veel jonge mensen dialect
spreken. Omdat ze dan beter hun
gevoelens kunnen uitdrukken.” De
drie meiden knikken instemmend.

De dialectavond start vrijdag om 20
uur, café Oud Simpelveld, Irmstraat 23.
Entree vijf euro.

Op www.limburger.nl/parkstad
staat een filmpje met voordach-
ten van de drie meisjes.
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