
  

                                                                                                                                    



Wie zijn wij?

’t Neigemènneke is de Sint-Truidense kring 
voor dialect en volkskunde, opgericht onder de 
auspiciën van de stedelijke Cultuurraad.
 
In 1981 nam wijlen dr. Tony GILEN het initiatief om het 
Sint-Truidens dialect op te tekenen.
Een groep enthousiaste Truienaren kwam samen om dit project te 
verwezenlijken.
 
De groep telde oorspronkelijk negen leden, reden om de groep       
't NEIGEMÈNNEKE  te noemen maar ook met een knipoog naar een 
torentje uit de middeleeuwse omwalling van de stad, 
’t Neigemènneke.

De MEDEWERKERS van het EERSTE UUR
 Tony GILEN    +
Fina VANMARSENILLE
Lutgarde MOERMANS
Piet AVI    +
Omer BOSSAERT    +
Fernand DUCHATEAU
Roger DUCHATEAU
Dany ENGELBOSCH
Arthur JACOBS +
Tru NACKOM

De MEDEWERKERS van VANDAAG
Fina VANMARSENILLE, 
Luc RENSON, 
André PICTOEL, 
Willy PETITJEAN, 
Kris NICOLAÏ, 
Fernand MASSA, 
Dany ENGELBOSCH, 
Roger DUCHATEAU
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Onze missie 

Onze missie is 
het levend houden van het Sintrùins dialect, 

gesproken en geschreven, 
met alle middelen die dat ondersteunen. 

Onze realisaties
De Sintrùinse Diksjónèèr (1995)
't Bukske (1984 tot 2017) 10 edities 

Contact

Dany ENGELBOSCH 
Sint-Trudostraat 20
Sint-Truiden

dany.engelbosch@skynet.be

Onze sociale mediakanalen
Website: http://bit.ly/Neigemènneke
Facebook: https://www.facebook.com/neigemenneke/
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Sintrùinse Diksjónèèr
Ingaande op de vraag van vele Truienaren en in het teken van het 
Trudojaar hebben de leden van ‘t Neigemènneke besloten een 
herdruk van den Diksjónèèr uit te geven.

                                    

Voor wie   den diksjónèèr     nog niet kent  :

Den Diksjónèèr presenteert u op 403 pagina’s een unieke 
verzameling van dialectwoorden met hun vertaling in het Algemeen
Nederlands en met uitdrukkingen waarin ze gebruikt worden. 
Hierdoor is dit project méér dan een gewoon woordenboek.

Voor de “dialect-leek” is dit boek dé leidraad om specifieke 
dialectwoorden te vinden die afwijken van het gekende woord in 
het Algemeen Nederlands.

De schrijver en lezer van dialectteksten vindt in dit werk de 
spraakkunst die aangeeft waar het dialect afwijkt van het Algemeen
Nederlands en afspraken over de spelling en de schrijfwijze van het 
dialect om het voor iedereen leesbaar te maken, de STAS (Sint-
Truidense Aangepaste Spelling).

Ook de spreker vindt zijn gading in het overzicht van klanken en 
schrijfwijze met verwijzing naar analogieën in het AN en andere 
talen.

Datum van verschijning  : 1 augustus 2019
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Voorintekening (voor wie zekerheid verkiest)

 Kan vanaf vandaag tot 25 juli 2019 

door € 25,00 of met verzending € 32,00 te storten
op rekening van 't Neigemènneke BE26 0011 4509 7629

o storting € 25,00 (met vermelding van uw naam) als U 
het exemplaar zelf komt afhalen: 
Afhalen kan vanaf begin augustus bij de Dienst voor 
Toerisme in de Stadshallen - Grote Markt te Sint-Truiden.

 
o storting € 32,00 (met vermelding van uw adres) als U het

exemplaar thuisbezorgd wenst te krijgen via de post 

Verkoop (zolang de voorraad strekt)

 Vanaf 1 augustus kan U uw exemplaar ook gewoon 
kopen en meenemen zolang de voorraad strekt

o Bij de Dienst voor Toerisme in de Stadshallen Grote Markt
te Sint-Truiden.

o In krantenwinkels die met ons samenwerken. Zie de lijst 
op Facebook https://www.facebook.com/neigemenneke/
of Website http://bit.ly/Neigemènneke

o Bij de stand van 't Neigemènneke op de Cultuurmarkt op 
21 en 22 september 2019
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