
De Veer Tieje van 'tJoar 

Lanksaam begint alles te gruije 
En de ieësjte krokusse te bluije 
Net of alles wakker is gewoeëre 
Toch kan 't nog effe doeëre 
En einde/ik goan de vuuëgel bruije 

Zon sjteet hoeëg aan den hieëmel te sjiene 
0 m bienoa van te griene 
Ech heet is dae zonnebrandj 
Ergste is dat op 't landj 
Mit den oogs zal 't waal lökke 
En wae kènt dae deed zich drökke 
Röstig irges langs de kantj 

Heij diej bluijt, de herfi is doa 
Ech sjoeën wie de beum doa sjtoa 
Roeëd, gael, greun en broeen boavenal 
Fijn kluuëre, in de zon vuuëral 
Sjint alles dobbel sjoeën bienoa 

Witte kleed is ieësjdaags klaar 
En de zon sjint bias, ech woar 
Naksj sjtoan de beum te wachte 
Tot noa diej kouw, lang nachte 
J ieëderee mot op den doeër 
Effe raste, ooch de natoeër 
Ras zich oeet vuuër 't nuujt joar 

Frien, 1995 

Acrostichon = naamdicht of naamvers; gedicht waarvan de beginletters van de regels of strofen een 
n�::1m ,...f c-nr-P11l, ,,,....,.....,.n 
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Wegkruisen in Onderbanken 

Ook in dit Jaarboek behandelen we weer enkele wegkruisen en andere 
monumentale kruisen die in en buiten de diverse kerkdorpen van Onderbanken 
staan. Algemene informatie over wegkruisen is te vinden in het Jaarboek 1994. 

Bingelrade 

Op de hoek Dorpsstraat 
Groeneweg staat een fraai versierd 
gietijzeren kruis met metalen corpus. 
In het midden bevindt zich onder de 
corpus een engelenkopje. Aan de voet 
van het kruis zijn Maria en Johannes 
afgebeeld. Door de tuinheg zijn deze 
beide afbeeldingen niet zichtbaar. Het 
kruis staat in de tuin van de familie 
Zuylen en is in 1906 geplaatst door 
r'-l_.._ Il---1----

Aan de Maastrichterweg staat 
een houten wegkruis met een houten 
luifel. De metalen corpus is omlijst 
door een smeedijzeren hart met idem 
bloemen. De uiteinden van het kruis 
zijn versierd met houtsnijwerk. Het 
kruis werd omstreeks 1890 geplaatst 
door de familie Janssen van kasteel 
Raath. 




