De Taalervaringsroute	Taak 6 Filmteksten	Families en feesten

Feest in Deil

Interviewer: Wat vind jij nou gezellige feestdagen?
Dochter:       Ik vind Kerstmis leuk.
Moeder:        Kerstmis? Waarom?
Dochter:       Nou, dat is gezellig, dan gaan we altijd met de hele familie naar Roermond.
Moeder:        Dat is de enige keer in het jaar dat we met oma naar de kerk gaan.  
		 Nee, oma gaat natuurlijk elke zondag naar de kerk, maar wij gaan met 
		 Kerstmis mee .
Interviewer:	Katholiek?
Moeder:	Naar de katholieke kerk
Interviewer:	Naar de katholieke kerk.
Moeder:	Dat zijn altijd prachtige missen. Dat vinden we wel mooi en we 
		wandelen en kaarten veel.
Interviewer	Kaarten
Dochter:	Vooral kaarten
Interviewer:	Wat voor kaartspel?
Dochter:	Heugen.
Interviewer:	Hè?
Dochter:	Heugen
Interviewer:	Ruggen?
Dochter:	Heugen
Interviewer:	Heugen!
Moeder:	Heugen. Dat is een Limburgs spel. Dat is een Limburgse variant op het 
                         klaverjassen.
Dochter:	En wat nog meer? Ja, ja samen eten uiteraard
Interviewer:	O, samen eten
Dochter:	M’n moeder kan goed koken.
Interviewer:	Ja, en wat eten jullie dan?
Dochter:	O, dat verschilt. Met Kerstmis meestal konijn
Moeder:	Onze oma kan ontzettende lekkere soep koken.
Dochter:	Ja, en pasteitjes
Moeder:	Zondagse soep
Dochter:	Zondagse soep
Interviewer:	Dus Kerst vind je gezellig en Oud en Nieuw, wat vind je daarvan?
Dochter:	Vind ik ook leuk
Interviewer:	En noem nog eens een paar feestdagen
Dochter:	Koninginnedag is in Deil wel heel gezellig.
Interviewer:	O ja?
Dochter:	Ja, dan maken ze allemaal karren en dan is er een soort van competitie 
		welke straat de mooiste kar heeft.gemaakt en dan hebben ze een 
speciaal thema bijvoorbeeld reclame of kermis of iets dergelijks en wij  
hebben vaak gewonnen
Interviewer:	Ja, ja
Moeder:	Dan is er eerst een optocht en dan verzamelt iedereen bij het dorpshuis 
		en daar is dan een ………. en dan wordt er van sinaas- en van 
		appelkisten, die hebben we hier genoeg, van appelkisten wordt er een 
		podium opgericht en daar is dan de burgemeester en de 
		muziekvereniging
Interviewer:	Aha!
Moeder:	Ja, en toespraken en dan wordt het Wilhelmus gezongen.
Interviewer:	En sinterklaas?
Dochter:	Vind ik ook leuk.
Interviewer:	Da’s ook leuk. Dat vieren jullie ook met cadeautjes, gedichten?
Dochter:	Ja
Interviewer:	Surprises
Moeder:	Gedichten steeds meer
Interviewer:	Vind je het leuk om gedichten te maken?
Dochter:	Jawel
Moeder:	Jawel, maar je kan het goed
Interviewer:	Maar goed, het is lekker herfst, jij bent binnenkort jarig
Dochter:	Ja
Interviewer:	Het is bijna 11 november en daarna komt kerst dus voor jou ziet het er  
		goed uit



