
Dag Vrienden,

Ik weet dat Theo aJ zit te popelen om het derde veneke
voor dit jaar in mekaar te steken. En omdat h{j al een
q3ar maal brj mij het rood lampje deed branaà, wit it<ditmaal niets aan het toeval o.àrl"t.r.
Het is zorlaeÍ en wij hebben het geweten in de eerste tien
dagen van juli. snikhete tempeàturen en een tekort aanzuurstof maakte het voor velen onder ons niet makkerijk.
Er werd over niets anders gesproken dan over het weer
(zoals altiid ten andere). Dà ene keer te heet, den andere
keer te koud, soms te droog, soms te nat, en ga zo maaÍ
door.
Feit is dat het verlof is en dat de meeste onder ons ook
bezig zijn met hun zomerbestemmingen. Hoewel het in
sommige landen ook niet echt pluis is (denk *."..*
Ttrnesië, Griekenland,... 

)
En wat rest er voor d.e thuisblijvers? Wel, gewoon
genieten van de kleine dingen è, .rre, de Ènop van hetjachtige leven omdraaien. Éenvoudig, rustgevè"aà-
verademend.

En toch zljn er nog personen, die in dez.e komkommertijd
bezig zijn met het dialect en meer bepaald in een
internationale context. Zo staat in ZOrc het gOjarig
bestaan van veldeke Limburg voora€rn in de pi"iur."s. Hetwordt het "Jaor van de Limburgse Dialektenimet heelwat grootse en feestelijke activit.it.r. Hiervoor is men opzoek naar 98 dialect ambassadeurs. Volgens Felix, onzewerker ter zake, zijn er reeds 57 toezeggingen.



Mensen uit kunst, cultuur, sport, politiek, bedrijfsleven,
verenigingsleven, staan a1s doelgroep op de eerste lijn en

worden hieromtrent aangesproken.
Dat belooft.

Korter bij nadert het 1S-jarig bestaan varl oÍaze eigen

VBL. Hei lo-jarig bestaan (2011) werd gevierd in de

mijngebouwen van Waterschei en was een fijne en
gezellige avond.
t[et dié gedachte in het achterhoofd willen wij ook in
2OL6 ons volgend lustrum laten plaatsvinden'
Er wordt al druk gezocht naar een geschikte en haalbare
locatie. En ook al-zijn er reeds enkele ideeën omtrent de

invulling ervan, toch staan wij ook zeker open voor alle

tips en suggesties.

Eenmaal de verlofmaanden voorbij zalhet
verenigingsleven zich weer op gang trekken'
VBL blijft geloven in haar nieuwe en voorlopig vaste
vergadàrp1,.at", nl. het Kerkje van Hoevezavel Genk'
Defeneronder u, die er nog niet geweest zijn,kotn gerust

..À lut gs op deze toch wel centraal gelegen locatie'
Je bent v-an harte welkom en het kan alleen maar NOG

gezellíger worden.
Óf n"U3" liever dat ik het in het dialect vraag?

"In september git o.ze volgende vergaodering dauwer in
het Kèrkske van Hoevezaovel Genk. Dus kom geruis ins
lengs vor e wa te kalle en aof en tau o.ch ins een maul te
la.che
Goi-je het dun??? Iech ben ins kerjuis!!!'"

Jos Boiten
Voorzitter


