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14de LEDENFEEST
Hét feest van en voor alle leden

van het Dialectgenootschap Bachtn de Kuupe.
Symphatisanten en vrienden zijn tevens welkom.

Zondag 19 juni 2022 om 12.00 uur
Spaans Kwartier, Izenberge

P e r s o o n l i j k e  u i t n o d i g i n g  v o l g t .

I N F O
Suzy Feys

suzwil@skynet.be     + 32 58 31 20 85
Herman Keirsebilck 

herman.keirsebilck@telenet.be     + 32 58 29 91 76 



INFO
Walter Winnock, 0499 69 60 56, walter.winnock@telenet.be
Suzy Feys, 058 31 20 85, suzwil@skynet.be

Cursus dialectologie:
O ‘t oal te sjchietebroekn uut komt,
e droajt ie roend lik e stroent in e pispot.

Wanneer en hoe gebruiken we uitdrukkingen, 
volkswijsheden en vergelijkingen?

Veronique de Tier, UGent
Zowel in het Nederlands als in de dialecten maken sprekers vaak gebruik 
van spreekwoorden, zegswijzen, uitdrukkingen en plastische vergelijkingen. 
In deze cursus gaan we nader in op dialectuitdrukkingen. We bespreken 
o.a. volkswijsheden (ons bompa/mijn moeder zei …), weerspreuken, 
zeispreuken, vergelijkingen, enz. Uiteraard leggen we de nadruk op typische 
uitdrukkingen uit de Westhoek, maar we kijken ook verder dan onze neus 
lang is. Welke verschillen zijn er tussen Nederlandse en dialectuitdrukkingen, 
welke manieren bestaan er om onze uitdrukkingen kracht bij te zetten: 
klanken, rijm, enz., welke spreekwoorden ontlenen we aan de zeevisserij 
of aan andere beroepen. Is ’t zwien deur de beeëtn jaagn bijvoorbeeld echt 
typisch West-Vlaams of is het slechts bekend in een klein gebied?

In de cursus worden theoretische achtergronden gecombineerd met 
(ludieke) West-Vlaamse voorbeelden.

Allen welkom! Me goan nieëmand ‘t gat van ‘n timmerman toogn! 

Maandag 10 en 17 oktober 2022Maandag 10 en 17 oktober 2022
telkens van 18.30 tot 20.30 uurtelkens van 18.30 tot 20.30 uur

Hotelschool Ter DuinenHotelschool Ter Duinen
Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde-dorpHoutsaegerlaan 40, 8670 Koksijde-dorp

Inschrijving: leden DBdK en WF  € 30,  niet-leden  € 35Inschrijving: leden DBdK en WF  € 30,  niet-leden  € 35
BE55 0015 7919 3544  van Willemsfonds Kunst WijsBE55 0015 7919 3544  van Willemsfonds Kunst Wijs



DE QUAGHEBEURS
Een heerlijke situatiekomedie met verrassende elementen en wendingen. 

De onderlinge verhoudingen werken danig op de lachspieren.
En dat allemaal geserveerd in het sappig West-Vlaams!

Peter Bulckaen, Jeroen Maes, Anne Denolf 
Alexander Metselaar, Bert Vannieuwenhuyse

CC CASINO KOKSIJDE
Casinoplein 10

DONDERDAG 1 DECEMBER 2022
namiddag 15 uur   -   avond 20 UUR

VVK leden € 20   -   niet-leden € 24 
Kaarten enkel te verkrijgen via 

Suzy Feys  -  Noordburgweg 81  -  8630 Veurne
058 31 20 85  -  suzwil@skynet.be

Willy Quaghebeur, eigenaar van 
de Brasserie ‘Petit Paris’, komt te 
overlijden.
De 4 kinderen worden op de hoogte 
gebracht en ze ontmoeten elkaar bij 
de kist van ‘voader’. Ze hebben elkaar 
jaren niet meer gezien, ook de relatie 
met hun vader is op zijn zachtst gezegd 
‘koel’ te noemen.
Maar wat is er de voorbije jaren zoal 
gebeurd met de zonen ‘Quaghebeur’, 
en wat met de enige dochter?
Sappige verhalen over vroeger komen 
naar boven.
Maar wat met het nalatenschap, met 
de Brasserie,...maar vooral met het 
goud van moeder? Zit het mee in de 
kist of is een minnares ermee gaan 
lopen?
Vragen waar we allemaal een 
antwoord op krijgen. Zeker als blijkt 
dat ‘Voader Quaghebeur’ wel een heel 
origineel testament heeft bedacht.


