
Heemkring geeft dialectlessen in basisschool van Martenslinde
Het streekdialect onder de
aandacht brengen van kinderen 

'

en het verleden levend houden.
Dat is het streeÍdoel van
heemkring 'Lin in het Groen' uit
Martenslinde. "ln het Maasland
houdt het dialect goed stand.
Maar bij ons is het'plat kalle' met
uitsterven bedreigd", aldus
Katrien Bruggeman, voorzitter van

'Lin in het Groen'. "Het zou erg
zijn mocht'de taal van vroeger'
helemaal verloren gaan. Daarom
hebben we alle kinderen van de
plaatseliike basisschool De Halte
een uurtje ondergedompeld in het
Linners dialect."
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Yragen stellen en woordjes die ze
opgestoken hebben, voorleggen
aan hun ouders en grootouders.
En zo hopen we dat niet alleen de
kinderen maar ook de ouders het
Linners dialect herontdekken. "

Dialectmis
Voor de heemkring stopt hetpro-
moten van het dialect niet bij
deze taalles. o'In het voorjaar
plannen we een dag waarop de
oude gebruiken en tradities, in-
clusiefhet dialect, in een feestelij-
ke bijeenkomst voorgesteld zul-
len worden aan het publiek. Ook
wordt er die dag een mis in het
dialect opgedragen in de paro-
chiekerk van Lin. Ook werken we
aan een project, gesteund door
Erfgoed Haspengouw, waarin we
interviews in het dialect afnemen
bij enkele tientallen personen.
Het is belangrijk om het histo-
risch erfgoed van Martenslinde
te behouden", besluit voorzitter
Katrien Bruggeman.
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"We kozen ervoor om samen met Heemkring 'Lin in het Groen' liet de kinderen kennismaken met de taal van hun grootouders. F0r0 JIGE

de leerkrachten een taalles 'Lin-
nersdialect'tegeven.Met8inwo- gekleuterseenverhaalover'twee trotsopzijndialect.Endanisdat ligheid, dialect naast het Algg-
ners van Martàs[nde, die het di- ienen en een mug' voorgelezen', plots veranderd. Dialect op meen Nederlands, is 9e1 yerrij-
alect perfect beheersen, hebben verteltJeannineVànherle. "Totin school werd een vloek. Men kingvooriedereen. Ikdenkdatwe
we elË klasje laten kennismaken de jaren'70 var, de vorige eeuw mgch!enkelnogABNpratenop metdezetaallesopschool{e1nt9-
metdetaalàievroegervolopwerd waóhetheelnormaaldatèlkdorp school. Volgens mij is dat geen ressevlnde§inderengewektheb-
gàspioken.IktreUzótfUi3aeS-iari- een eigen taal had.Iedereen wai wijze beslissing gewèest. Twéeta- ben. Thuis §aan de kinderen nu


