
 

Debatteer mee 

'Als het met plezant lukt, begin ik aan goesting' 

 plezant 
Doorgaan Fons, blijven vechten tegen het onbegrip voor onze eigenheid.  

 plezant 
Dit is echt plezant nieuws! Ook ik ben van mening dat we onze vlaamse taal moeten koesteren. 

Alle 2 reacties | Geef uw mening 

'Als het met plezant lukt, 
begin ik aan goesting' 
BEERSENAAR RICHT CLUB OP OM HET WOORD 
'PLEZANT' OPNIEUW TE GEBRUIKEN 

Reeds 2 reacties | reageer zelf 

BEERSE - Fons Wuyts (61) is gepassioneerd door taal 
en vindt het jammer dat het Vlaamse woord 'plezant' 
steeds vaker plaats moet ruimen voor het 
Nederlandse 'leuk'.  
 
De gepensioneerde Beersenaar heeft al een website 
om dialectwoorden en -uitdrukkingen te verzamelen. 
Met zijn actie om het woord plezant in de Vlaamse 
taal te behouden, gaat hij nog een stap verder. 
'Plezant wordt bijna door niemand nog gebruikt en 
steeds minder door kinderen. Ik moet mijn 
kleinkinderen dwingen om het te zeggen in plaats van 
leuk. Er is een taalcommissie die om een of andere reden besloten heeft dat plezant geen officieel 
Nederlands is. Het is jammer, want het verschraalt onze taal. Waarschijnlijk zitten er meer 
Nederlanders dan Vlamingen in de taalcommissie. Ook de uitgeverijen zullen er geen problemen 
van maken, want nu moeten ze voor hun boeken geen aparte Vlaamse of Nederlandse uitgave 
maken. Op televisie wordt plezant gelukkig nog wel gebruikt. Deze week hoorde ik het 
hoofdcommissaris Van In nog zeggen in Aspe op VTM. Ik heb onmiddellijk een mail gestuurd naar 
Pieter Aspe om hem te bedanken.'  
 
Fons Wuyts krijgt zowel positieve als negatieve reacties op zijn actie. Hij heeft zelfs een enquête 
georganiseerd op internet via de website van seniorennet. 'Van de Belgische stemmers is 85procent 
voorstander om plezant te gebruiken', zegt Fons Wuyts. 'Vanuit Nederland krijg ik reacties dat het 
een goede zaak is om uit te komen voor je eigen taal. Sommigen vinden het belachelijk wat ik doe, 
maar als er iets is wat me dwars zit, dan reageer ik. Ik besef wel dat ik een beetje Don Quichote 
ben om plezant te herwaarderen. Plezant en leuk moeten volgens mij samen kunnen bestaan. Niet 
alleen in de Kempen, maar in heel Vlaanderen.'  
 
Intussen heeft Fons een 'terug plezantclub' opgericht en wil hij indien mogelijk ook andere woorden 
uit de vergeethoek halen. 'De club is pas opgestart en elke dag komen er leden bij. Daar zitten ook 
mensen tussen die iets met taal en cultuur in Vlaanderen te maken hebben. Ook erfgoedcellen en 
universiteiten appreciëren wat ik doe. Ik hoop ook enkele auteurs warm te maken om plezant te 
gebruiken. Als dat lukt, dan volgt misschien een gelijkaardig initiatief voor het woord goesting.' 
 
http://blog.seniorennet.be/1001_dialect/ 
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Fons Wuyts (61): Het is jammer dat plezant 
niet gebruikt mag worden, dat verschraalt 
onze taal. 
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GOOGLE ADVERTENTIES 

Vakantie in Vlaanderen 
Verken de Antwerpse Kempen 
Uw perfecte uitvalsbasis... 
www.corbie.be 

Vakantiehuis Ardennen 
Uw Vakantiehuis in West-
Vlaanderen! 
Voordelig & Makkelijk online 
boeken 
vakantiehuizen-ardennen.nl 

Verbrand snel lichaamsvet
Pas deze 7 simpele richtlijnen 
toe 
en zie je lichaamsvet verdwijnen
www.vermageren.com 

Ontwikkel uw Talent 
ICM verzorgt de training: 
Effectief ontwikkelen van je 
talent 
www.icm.nl 

Mentale Krachtrrainingen 
Unieke bedrijfstrainingen 
Bel 036-5333570 voor informatie
www.schoolvoorzelfvertrouwen.c
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U bent nu hier: Home | Regio | Beerse 

Meer nieuws uit Beerse 
Westhoek 
De wijk Westhoek is voortaan verboden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. Enkel laden en 
lossen is nog toegestaan. In de straten van de wijk zijn ook snelheidszones ingericht.  

Vlimmeren wordt Stad Worst 
Het kleine Vlimmeren wordt vanaf vandaag weer drie dagen Stad Worst tijdens de 40ste 
Worstenfeesten. Voor de kleinvelokeskoers zondag schreven meer dan 250 deelnemers zich in. 

Vroeger en nu: Beersiana 
Van tapijtfabriek tot bibliotheek. Dat is kort samengevat de geschiedenis van de gebouwen waar 
we deze week uitzonderlijk drie foto's van laten zien. 

'Als het met plezant lukt, begin ik aan goesting' 
Fons Wuyts (61) is gepassioneerd door taal en vindt het jammer dat het Vlaamse woord 'plezant' 
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ZOEK EEN ANDERE GEMEENTE

  Gemeente of postcode OK

CATEGORIEËN

Cultuur   Muziek   Jeugd   
Nieuwe inwoners   Vroeger en 
Nu   Uit in de gemeente   Poll    

UW MENING

MINDER SNEL BIJ 
WEGENWERKEN

Wie zich houdt aan de 
snelheidsbeperking bij 
wegenwerken, wordt zo 
goed als van de weg 
gereden. 

  Houdt u zich strikt aan 
de kilometerbeperking bij 
wegenwerken?

Ja

Nee

 Stem 

[bekijk resultaten]

 

NIEUWSBRIEF

Al het nieuws uit je 
gemeente dagelijks in je 
mailbox. Klik hier en schrijf je 
gratis in.  

NIEUWS UIT ANTWERPEN

NIEUWS UIT DE BUURGEMEENTEN

Klik op een naburige 
gemeente 
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Meer jobs
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steeds vaker plaats moet ruimen voor het Nederlandse 'leuk'.  

Zomeroptredens in café Beatnik 
Café Beatnik in de Vrijwilligersstraat organiseert iedere zomer terrasoptredens. Morgen kan je 
naar het bijna uitverkochte concert van Guy Swinnen en volgende week treedt Nekka Nacht-
revelatie Buurman op. 

Op pad met 3,5 liter vloeibare xtc 
De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van Nick C. (23) uit Beerse. Samen 
met een kompaan werd hij een goeie week geleden in Bredene na een achtervolging opgepakt. 
In hun wagen trof de politie 3,5 liter vloeibare xtc aan. Nick C. bekende dat hij de drugs zelf had 
gebrouwen. Hij werd in juni nog veroordeeld voor de aanmaak en handel van partydrug GHB.  

Sint-Hubertusstraat 
De Sint-Hubertusstraat is tot 30 augustus afgesloten tussen huisnummers 4 en 22 omdat ze als 
speelstraat is ingericht.  

40 uren van Vlimmeren gestart 
Volgend weekend wordt Vlimmeren weer Stad Worst voor de 40ste Worstenfeesten. Voor de 
jubileumeditie zijn de 40 uren van Vlimmeren in het leven geroepen. 

Tractor 
Het gemeentebestuur gaat een tractor met bermmaaier en sneeuwschaaf aankopen. De kosten 
van het voertuig worden geraamd op 152.500 euro.  

Natuur en Bos verwijdert vliegveld in natuurdomein 
Het Agentschap voor Natuur en Bos laat in het natuurdomein Hoge Bergen-Ekstergoor in 
Beerse een voormalige startbaan opbreken. Er komen ook drie vogelkijkhutten in het 
natuurdomein.  
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