084. Eerste Inter- Limburgs dictee
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Maaslandbabbel
De Maas vormt de rijksgrens tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg. Of de precieze grens
het midden van die Maas is, daarover werd onlangs nog heftig gediscussieerd naar
aanleiding van vervroegde overzeturen voor de veerpont te Meeswijk.
Dat lijkt enigszins raar na zoveel en zo lang ijveren voor een Groot-Limburgse en zelfs
euregionale samenwerking op zo veel mogelijk gebieden.
Een lokaal politicus vroeg zich af: "Waarom die heisa in Oost-Limburg? In West-Limburg
moeten ze toch ook leven met de DSM-overlast en het lawaai van
Maastricht-Aachen-Airport."
’s Zomers, maar ook in de andere seizoenen, zie je langs de beide boorden van de Maas,
over de steeds weer verbeterde fietspaden, enkelingen doch ook bijwijlen pelotons
fietstoeristen vol enthousiasme kilometers malen.
Het zijn niet per se bejaardenclubs of seniorenverenigingen doch ook heel wat jeugdigen.
Regelmatig wordt er halt gehouden aan en in de oude en nieuwe afspanningen. De
taverneterrassen zitten, zeker bij zonnig weer, overvol en er wordt bourgondisch genoten.
Het toerisme kreeg niet alleen een commerciële dimensie, maar ook een
grensoverschrijdende, sociale en culturele functie.
De Maas als regenrivier had in de loop der tijden – en trouwens onlangs nog in december
1993 en januari 1995 – haar kuren. Heel wat dorpen en gehuchten stonden blank. Het
dijkenplan dat achteraf werd gerealiseerd, moet in de toekomst zijn efficiëntie bewijzen.
Verlaat je het oude lijnpad langs de Maas in Oost- of West-Limburg, dan vind je direct overal
plaatsen die een bezoekje waard zijn. In dit dictee kunnen wij het ons niet permitteren uit te
weiden over de interessante musea van Maaseik, het Stokkemer Ontmoetingscentrum ‘De
Wissen’, het Mijnmuseum in Eisden, het oude Salviuskerkje in Limbricht, het
Archeologiemuseum in Stein of het Streekmuseum ‘De Schippersbeurs’ in Elsloo.
Wij zochten niet naar anomalieën in het Nederlandse spellingsysteem en vragen geen
reeksen uitschuivers als: consciëntieus, cappuccino, rivierbeddinkjes, Boeddhabeeld en
bacchanalen.
Twijfel je aan de spelling van een woord, dan kun je dat het beste opzoeken in de
Woordenlijst van de Nederlandse Taal. De kans is daardoor reuzegroot dat je qua spelling
minder tekortschiet.
Met u aller goedkeuring houden wij er nu mee op.

