
 

 
 

DialectEvenement op 23 januari in Drunen 
 

Onze vereniging organiseert ieder jaar in de maand januari 

een leerzame maar zeker ook een vermakelijke avond rond 

het thema dialect. Dit jaar gaat het ‘DialectEvenement’ 

plaatsvinden op dinsdag 23 januari in Partycentrum De 

Remise in Drunen. 

Yoïn van Spijk is de deskundige, die ons ook deze keer bij de 

hand zal nemen op een wonderbaarlijke reis door de wereld 

van het dialect in onze streek. Maar een monoloog zal het niet 

worden. Yoïn weet op een speelse manier zijn publiek 

voortdurend bij zijn verhaal te betrekken. De Nieuwkuijkse 

zanger Legs Boelen zal in een paar eigen liedjes laten horen 

hoe lekker het is om in je eigen dialect te kunnen zingen. Een 

interview met Legs over ‘Dialect en emotie’ maakt ook deel uit 

van het programma.  

Deze avond is tevens plaats ingeruimd voor een 

gastcolumnist. Hij / zij zal zeker ook door de aanwezige 

sterreporter en Waalwijkse stadsdichter Joep Trommelen aan 

de tand worden gevoeld over zijn / haar visie op het belang en 

het gebruik van dialect. 

 

Kortom, een programma om mee te willen maken. Doe 

dat dan ook gerust en  kom op dinsdag 23 januari 2018 

naar Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te 

Drunen. De aanvang is om 19.30u en de entree 

bedraagt €4,00 inclusief een kop koffie/thee bij 

binnenkomst. Aanmelden wordt op prijs gesteld via het 

secretariaat van de heemkundekring 

(bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995). 

 

     
 
 
Yoïn van Spijk ( boven ) en Legs Boelen ( links ), de 
reisleiders  bij de wonderbaarlijke reis door de wereld 
van het dialect in onze streek.  

 

 

Lezing: ‘Hoezo 700 jaar Heusden?’ 
Door: Hildo van Engen 

Het jaar 2018 is voor de gemeente Heusden opgehangen aan het thema: 7 eeuwen Heusden. 

Aanleiding voor de Stichting Honsoirde om streekarchivaris Hildo van Engen uit te nodigen de 

aftrap voor dit themajaar te geven. De lezing vindt plaats in de kasteeltoren van Abdij 

Mariënkroon op donderdag 25 januari a.s. om 19.30 uur. Bij aanmelding graag in de mail aan 

reserveren@honsoirde.nl melden: lid Heemkundekring Onsenoort, want dan krijgt u een 

korting van €2,50 op de entreeprijs van €10.  
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