Dialect
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1 Spreekt u dialect met familie en vrienden?
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Dialect bezigen alleen als iedereen in een groep dit spreekt danwel begrijpt. Het
is geen minderwaardige taal. Zie het als Engelssprekende personen in een
Nederlandstalige groep.
Mits ze plat verstaan
Omdat ik helaas buiten de provincie werk ben ik verplicht om daar geen dialect te
gebruiken
Als er iemand bij het gesprek die geen dialect spreekt dan probeer ik nederlands
te spreken
Dialect spreken schept een meer intieme band met de mensen met wie je
contact hebt. Als het echter niet anders kan, dan natuurlijk Nederlands (of Duits,
of Engels, of ....)
Ik spreek mensen in eerste instantie aan in t dialect en als ze het niet blijken te
verstaan ga ik over op het nederlands.
Ik vind dat je niet dialect met iemand mag spreken als de ander geen dialect
spreekt. Kwestie van fatsoen
Ik vind get onbeleefd om tegen iemand dialect te spreken als hij het niet verstaat
Mijn vrouw en ik komen uit de Betuwe en praten altijd in ons dialect met elkaar!
Als Brabantse ben ik het Limburgs dialect niet echt machtig. Ik spreek BraLims
Die kennis heb ik niet.
Ik ben geen gebore
Ik ben geen geboren Limburger, versta het goed.
Ik kom hier niet oorspronkelijk vandaan.
Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ik versta wel goed dialect
Ik spreek helemaal geen dialect
Ik vind het niet mooi klinken
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Wij komen uit het wWesten van het land, wonen nu40 jaar in Roermond maar
hebben het dialect nooit geleerd. Dit was ongewenst in de werksituatie waarin
ook met mensen uit Kerkrade, Weert en Meyel gewerkt moest worden.
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