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Spesjale editie 

Dit programma in dialect is écht lokaal en daarmee herkenbaar voor inwoners. 

Een paar woorden over dialectgebruik en de discussie die steeds daarover opvlamt 

In het dialect worden zaken en onderwerpen anders gezegd waardoor zowel de zinsbouw 
als het woordgebruik afwijkt van het Nederlands. De dialectvorm komt voort uit de plaats 
waar iemand is geboren en opgegroeid en heeft vaak meer emotie omdat het gezegde uit 
het hart komt. Veel zaken worden minder omslachtig, met minder woorden benoemd. 
Dialect wordt vooral gesproken en minder geschreven. Opschrijven van dialect zal altijd 
discussie opleveren. Daarom willen we nog wat ervaringen uit ons verleden meegeven die 
opgedaan zijn tijdens het schrijven van het jubileumboek “33 joar dun Blaouwun Beer”. 
Daarom dit citaat uit het boek, bladzijde 10. 

Dialect 
De dialectwoorden in dit boek waren onderwerp van discussie vanaf het begin van de 
werkzaamheden, zowel binnen de redactie als in dun Birrekoal. De discussie hierover zal zeker 
niet stoppen met de voltooiing van dit boek. De redactie heeft tijdens de vele vergaderingen 
grondig gediscussieerd over dialectgebruik in dit boek: wel of niet in het dialect en als het 
dialect is, wat is dan de juiste vorm? De redactie stelt zich hiervoor op het standpunt dat de 
schrijfwijze de persoonlijke beleving van de schrijver vertegenwoordigd. Daarin kan en mag zij 
niet ingrijpen. …..…….. (maar) welke keuze je ook maakt , er zijn altijd voor- en tegenstanders 
doch deze keuze werd bevestigd door Dr. Fulco van de Heijden, geboren als Harrie van 
Doruzze uit ’t Woud onder Middelrode, priester van de Abdij van Berne en in dun Birrekoal 
misschien wel beter bekend onder zijn schrijverspseudoniem Has van Rukven. Voor het geval 
het moeilijk is het geschrevene te bevatten, de redactie sluit zich graag aan bij Has van 
Rukven’s uitspraak: “Gewoon mi oew ooge dicht leeze èn hardop zegge.”   

 

Lees ook ons programma op www.de-ppa.nl  
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Onze geminte Sint-Michielsgestel 
De PPA wil dè de geminte tusse de minse stù, zodè we mekare goewd kunne zien en heure. Un 
geminte die naodenkt over wa wel kan dus doewn wè ze zegge en zegge wè ze doewn. De 
geminte kan nie alles alleen mar ze moete ut same doewn. Nie alleen in ons durp kèke mar òk in 
aander ploatse um ons hèèn. Want prebléme houwe nie op aon de rand van uit durp. Noadenke 
over verkeer, ekonomie en hoe dè we bèèter omgaon mi de dinge die we norrig hèbbe zonder ut 
moeilukker te make vur onze kèinder en klèinkèinder. 

Bouwe en wòòne 
Vul minse zòn gèire in onze geminte wille wòòne. Mar dur zèn nie genoeg huize die te betaole zèn 
vur de jong en d’aouw. Door moette we iets aon doewn. Slimme maniere bedenke zoès mi meer 
volk in un huis, opa en oma in un hùiske in de tuin. Zuuke van oplossingen vur lege kantore en 
winkels same  mi dun eigenaors. 

Zelluf gaon wòòne in nèij wòòningen en appartemente en nie verhuure aon vrimd volk. Aondacht 
vur de wòòningzuukenden, vurral starters en seniejoren, uit ons èige durp. 

Houde van wè we hebbe 
Zuinig zèn en blève op ons lèèfumgeving. Vur nou, mar zeker òk vur lòtter. Ut lèève is goewd in ut 
Brabantse land. Door moette we niks op inlevere. Same mi de geminte, ondernimmers en de 
minse in onze durpkes vort doewn mi miljeuvriendelijke en goei besluiten òk vur onze kèinder en 
klèinkèinder. 

Gin plaots vur windmolens tot 2030 mar wel zuutjes aon allemaol van ut gas af en oew hùiske 
goewd isoleren. De PPA wil gèire goei nèije ideeje oppakke vur “Houde van wè we hebbe”. Same 
isoleren, meer regenwòtter opvange en mir zonnepanele. 

Gruun umgèèving 
Ut is fijn wòòne en lèève in de durpkes van hil Gessel. Zeker òk umdè  wèllie nog veul skòn gruun 
hebbe. De PPA wil ut gruun in de durpkes en daorbuite nog gruuner maake…mir nèij aonplant en 
dik skoeffele. Dès nie allenig goewd vur de bisjes, mar òk veur ons, want hoe mir gruun des te 
meer CO2 opgevange wordt en dè is òk wir goewd vur ut klimaat. Vurral bèij nèijbouw projecten 
in onze geminte moet vur ut gruun vul  aondacht zèn. 

Afval 
Ut lukt ons mi z’n alle nog steeds nie um dieje afvalhoop die we zelf veroorzaake, un kùpke klèiner 
te maake. Ok zèn de koste um ut afval weg te werkuh en op te haole, ons bòòve de kop 
gegroeid….Dá moet goeiekòòper! Ok wille we mir volluk inzette vur “zwerfafvalpakkers” en 
opruim daage in de geminte. De geminte moet daor zelluf òk ut goeie vurbild gèève, zoès  goei 
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gerèij kòòpe, dè we opnèij gebruike kunne en goei relaties mi dezelfde leveranciers vur onze 
negossie. 

Verkeer en vervoer 
Gelukkig worre we ammel wè zùiniger, steeds mir elektrieke auto’s in de geminte. Um dè nog mir 
meugeluk te maake, wil de PPA zurge vur mir oplaadpaolen in- en buite de durpkes. Mar gewòòn 
de bus pakke of gaon fietse is òk goewd. We wille nog mir fietsers en wandelaars zien, umdurrum 
moet ut nog veiliger worre. Um ut vur iedereen hèndiger en veiliger te maake besteeje we òk mir 
aondacht aon de bus in ons geminte en aon de fietsers en minse die gèire un end gaon kùire. 
We wille gèire dè zoveul meugluk minse door in meedenke. 

Zurg, welzijn, werruk en inkomme 
De PPA wil gèire dè we ammel in onze geminte mee kunne doewn op ons èige menier…want vur 
de PPA telle we ammaol. Vur veul minse is da niks besunders, mar er wòòne in onze geminte òk 
minse die nèt nie mee kunne, umdè ze ungemakke hebbe, ze hèn wènnig te besteeje, kunne nie zo 
goewd lèèze of gewòòn tùis veul gedoe hebbe. Vur al die minse wil de PPA da hulp kortbé is, 
iedereen wit waor en bé wie zu kunne aonkloppe. De PPA wil door òk extra minse op gaon 
inzette….gewòòne minse helpe gewòòn minse! 
 

Werruk en inkomme 
Same mi ut gemintelijke sosjaal werkbedrijf, de WSD nèije kanse aonvatte um minse te helpe aon 
wèrruk, mi of zonder utkering. Kèke naor meuglukheden um nie alles zelluf te doewn, mar òk 
wèrruk saame te doen zoès skoeffele in ut gemintelluk gruun. Jong minse moete we steune in de 
zuuktocht naor wè wel kan in onderwijs of re-integratie. Zurruge da de schulde van jong of oud, 
nie nog gròter worre…. 

Gezondhèd en zurg 
De PPA wil mir aondacht gèève aon ut vurkomme datter probleeme komme in de zurrug. 
Aondacht vur gezondhèd en bewèège. Veul aondacht aon onze mantelzurgers, jong en aouw en 
zeeker òk aon un mir dementie vriendelijke geminskap. Ok moet de zurrug en de menier um de 
groeiende groep aouw’  te hellepe, bèter geregeld worre. Dan hebbe we òk nog inzame minse in 
onze geminte, de verenigingen zòn daor iets in kunne betekene. Bespreekbaar maake van langer 
thuiswòòne um die inzaamhed te vurkomme. 
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Vereenigingen en minse mi initiatieven 
We hèn veul verschillende vereniginge in ons geminte…de PPA wil dè die verbondenhèd mi 
mekaare nog bèèter wordt, want iedereen in ons durp hi recht doorop. 

Zo moet ur un nèij Scouting gebouw in Balkum komme, un nèije of goei gerinnoveerde sportplek 
in Gimmend, een nèij sportplek veur de hockey, korfbal en voetbal in Balkum en Mirrooi. Ok 
vend de PPA datter rùimte moet zèn vur maotschappelukke initiatieve um minse un goei sosjale 
verbinding mi mekaar te laote houwe en vrijwilligerswèrruk aantrekkeluk te houwe en te 
ondersteune. 

Ekonomie en de negossie 
Corona, wèn gedoe waar da. Mar ons èige  ondernimmers hèn ut goewd gedaon….de PPA wil dè 
nog mir versterreke en mi die ondernimmers blève praote over nèij planne en wèrreke aon 
levendige plèine in Balkum, Mirrooi, Gessel, Den Dungen, ut Maoskantje en Gimmend. 
 
Vanèigus moete we nie vergèète um òk aondacht te houwe veur un skòn gezond bùitengebied 
mi miljeu vriendelijke landbouw. 

‘t end 
Deez pregram is nie alles, we hèn nog mir te vertelle, da kunde ammel teruglèèze op onze wepsèit: 
www.de-ppa.nl (dè is nie in dialekt trouwus) 

Wij hoope da ge nao ut lèèze van dèèz stuk oe stem bè ons achterlaot! 

Groete van andere skrèvers 
 
  

http://www.de-ppa.nl/
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