
I N S C H R I J F -  O F  B E S T E L F O R M U L I E R
Het boek ‘Dju…  waat sjoeën’ (Grinniken, griezelen en gniffelen met 
365 Stramproyer volksvertelsels en humor) kan men bestellen via on-
derstaand formulier. Bij voorinschrijving bedraagt de prijs € 22,50. 
Vanaf  01-10-2022 is de prijs € 24,95 per stuk.

Ik wens                        exemplaren á € 22,50 per stuk, excl. verzend-
kosten.

 Ik maak het bedrag, incl. eventuele verzendkosten over op 
 rekening NL28RABO0149995598  t.n.v. Stichting Plaatselijk   
 Comité voor Heemkunde Stramproy.
 Ik kom mijn bestelling bij de presentatie afhalen op zaterdag 
 05-11-2022, vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur in de bibliocenter,   
 Mariastraat 1 te Stramproy.
 Ik wens mijn bestelling thuis bezorgd te krijgen. 
 Bezorgen binnen Stramproy is kosteloos.      
 Verzendkosten Nederland € 5,00 en buitenland € 8,00 per stuk.

Naam 

Adres

Postcode                            Plaats

Tel.                                                Totaalbedrag  €

Handtekening

De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij:
1) Boekhandel Benelux, Julianastraat 8, 6039 AJ  Stramproy
2) Ad Maes, Pr. Margrietstraat 2a, 6039 AS  Stramproy
3) Jan Levels, Bleekstraat 19, 6039 BP  Stramproy
4) of u kunt het formulier mailen naar royervolksverhalen@gmail.com

‘Dju. . . waat sjoeën!’

Grinniken, griezelen en gniffelen met 365Stramproyervolksvertelsels en humor 

opgetekend door Leo Janissen

Stramproy vertelt . . .

Mensen hebben elkaar altijd al verhalen verteld. Deze verhalen 
geven een kijkje in hoe men denkt en leeft, wat men belangrijk 
vindt, in wat men gelooft of juist niet, wat men graag ziet of 
waar men bang voor is enzovoorts. In feite kijken we bij het 
vertellen naar beelden van ons verleden en ons heden. Naast 
inzicht en kennis fleuren verhalen ons dagelijks leven op en 
doen ze ons lachen om anderen of, wie weet, misschien wel om 
ons zelf.
Ook Stramproy stond en staat hierbij zijn mannetje. Het dorp 
zit boordevol verhalen en herbergt door de tijden heen een keur 
aan rasvertellers. Stuk voor stuk mensen waar men graag naar 
luisterde en luistert.

In dit boek komen zij volop aan het woord. Ze staan borg voor 
een kostelijk en ongetwijfeld ook kostbaar erfgoed van onze 
mondelinge overlevering.
Met meer dan veertig vertellers heeft Leo Janissen, als 
samensteller van dit mooie boekwerk, gesprekken gevoerd en 
hun verhalen op schrift vastgelegd. 
Het is niet Leo’s eerste boek. Van zijn hand verschenen tot nu 
toe zes boeken over volksverhalen terwijl hij ook meewerkte 
aan een groot aantal publicaties over het dorp Stramproy. 
Dit alles is de rijke oogst van zestig jaar lang praten met en 
luisteren naar mensen in beide provincies Limburg; mensen die 
iets interessants te vertellen hadden en hebben. 

Goed om te weten is dat de gehele
netto opbrengst van dit boek naar belangrijk 

Limburgs kankeronderzoek gaat. 

Stramproy vertelt


