
Volgens wetenschappelijk onderzoek is het een verrijking om meer dan 
één taal te beheersen. Voor Maastricht betekent dat, dat gebruik van de 
Maastrichtse taal naast beheersing van het Nederlands een rijkdom is. 
Onderzoek heeft aangetoond dat Limburgse dialectsprekende basis
schoolleerlingen hetzelfde of zelfs beter presteren. 
Liergaank Mestreechs kan ouders en kinderen onder
steunen om het dialect (nog beter) te spreken en te 
begrijpen. 

Liergaank Mestreechs is een leerboek dat u kan helpen om de 
Mestreechter taol te leren of om de eigen vaardigheden op te frissen 
of te verbeteren. Liergaank Mestreechs geeft een uitgebreide 
beschrijving van de Maastrichtse taal, de spelling, het vocabulaire en 
de grammatica, zoals vervoegingen van werkwoorden. Het boek is te 
verkrijgen op de cadeauafdeling van de Bijenkorf, Achter het Vleeshuis 
26 in Maastricht. U kunt ook een exemplaar reserveren via een email 
naar: info@jongebreinonderzoekfonds.nl. Of bel (043) 4077 361. 

De opbrengst van Liergaank Mestreechs gaat naar @ease in Maastricht, 
www.ease.nl. @ease is een inloophuis voor jongeren vanaf 12 jaar op de 
Bogaardenstraat 12A, in het centrum van Maastricht. Liefdesverdriet, 
eenzaamheid, ouders die scheiden, te veel gamen, studiestress, 
schulden, eetproblemen, somberheid… hoe groot of klein het probleem 
ook is, bij @ease kun je erover praten. Scholieren, studenten uit binnen 
en buitenland of jongeren die gestopt zijn met hun school of opleiding. 
Iedereen kan gewoon binnenlopen voor een gesprek. De jongeren 
hoeven geen afspraak te maken. De gesprekken zijn altijd gratis en 
anoniem. 

Liergaank Mestreechs
’ne Cursus euver  

de Mestreechter Taol

Het Parijs van Nederland of de parel van Zuid-Limburg...  
Hoe je Maastricht ook noemt, één ding moge duidelijk zijn:  
de joie de vivre hebben ze er goed begrepen. Maar wil je  
de kunst van het Maastrichtse leven écht begrijpen?  
Dan zul je de taal moeten spreken, horen en zingen. 

Liergaank Mestreechs  
is geschreven door  

Flor Aarts, geboren en 
getogen in Maastricht.  

Tot 1994 hoogleraar 
Engelse Taal en 

Letterkunde aan 
de Universiteit van 

Nijmegen en auteur 
van o.a.: Mestreechs.

Eus Moojertaol (2001), 
Etymologisch Dictionairke 
vaan ’t Mestreechs (2017) 

en Taolkelender vaan ’t 
Mestreechs (2018).

Prijs: 
¤ 18, -Mestreech is neet breid meh laank

Maastricht is niet breed maar lang

Sjinaos!
Opdonder
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Jong dat löp!
Zó, dat gaat!

Ich gaon  
kemissies doen
Ik ga boodschappen doen

Dat waor ech sjiek!
Dat was echt leuk!

Ich höb ‘ne bougie
Ik heb een kaars

Iech haw vaan diech
Ik hou van je

De sjevraoje loupe  
euver miene rögk

De rillingen lopen over mijn rug

Zoe veerdig wie e  
communieklèdsje

Zo klaar als het maar kan!

Zaolege keersemes
Vrolijk Kerstfeest

Ich zèt ‘t in  
miene callepin
Ik zet het in mijn agenda

Jonge brein onderzoekfonds Limburg
Gaetano Martinolaan 851e etage • 6229 GS Maastricht • T (043) 4077 371
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Liergaank Mestreechs

Liergaank Mestreechs is e nui book vaan Flor Aarts euver de 
Mestreechter Taol. Deze cursus kin uuch helpe um Mestreechs  
te liere of um eige vaardeghede op te frisse of te verbetere.  
Liergaank Mestreechs gief ’n oetgebreide besjrijving vaan ’t 
Mestreechs, o.a. vaan de spelling, de vocabulaire en de grammatica. 
In deze cursus stoon hoonderde vraoge (mèt antwoorde) euver dees 
oonderwerpe. Die stèlle de lezer in staot um zien / häör kinnes vaan 
’t Mestreechs te teste.

Liergaank Mestreechs is te koup op de cadeauaofdeiling vaan  
de Bijekörf, Achter het Vleeshuis 26, in Mestreech.  
Geer kint ouch ’n exemplaar reservere via ’nen email nao  
info@jongebreinonderzoekfonds.nl. Of telefonisch:  (043) 4077 361.
De opbrings vaan Liergaank Mestreechs geit nao @ease in Mestreech, 
e projek vaan Jonge Brein Onderzoekfonds Limburg. @ease is ’n 
inlouphoes voor jongere in de Bogaardestraot 12 A, in ’t centrum vaan 
Mestreech. Leefdesverdreet, einzaamheid, awwers die goon sjeie, 
te väöl game, studiestress, sjöld, eetprobleme, somberheid… wie 
groet of klein ’t probleem ouch is, bij @ease kinste dreuver praote. 
De jongere hove bij @ease gein aofspraok te make. Ze kinne gewoen 
binneloupe veur e gesprek. De gesprekke zien altied gratis en 
anoniem.

Liergaank Mestreechs kos ¤18, en is hiel gesjik es kedo veur de 
fiesdaog.
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