VERENIGING VOOR LIMBURGSE
DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw
Ondernemingsnummer: 425 982 230
Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt
(arr. Hasselt, België)
Secretariaat: Borneveldstraat 38,
3020 Herent, België.
Tel.: (+32)(0)16 22 22 28
E-mail: secretariaat@vldn.be
Website: www.vldn.be

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde nodigt u uit tot haar

VIERENVEERTIGSTE CONGRES
dat zij organiseert in samenwerking met
Veldekekring Um Mamelis en het gemeentebestuur van Vaals
Thema:
Plaats:
Datum:

Dialecten, namen en geschiedenis aan de Benrather lijn
Stichting De Kopermolen,
Von Clermontplein 11, 6291 AT Vaals (NL) – Tel. +31 43 3064668
Zaterdag 24 november 2018

Programma
Vanaf 9.30 u. Verwelkoming met koffie/thee
10.00 u.

Opening door VLDN-voorzitter Dany Jaspers
en interim-voorzitter van Um Mamelis Jo Kern

10.10 u.

drs. Reg van Loo, burgemeester, Historische verkenning van de gemeente Vaals

10.30 u.

dr.h.c. Lei Heijenrath, De loop van de Benrather Linie door Nederlands Limburg:
een poging tot verklaring

11.15 u.

drs. Peter Klein, Een wandeling door het dialectlandschap van de gemeente Vaals

12.00 u.

Kennismaking met Vaals o.l.v. ervaren gidsen

13.00 u.

Lunch in Grand-Café ZeRa, Pr. Willem Alexanderplein 1: Limburgse koffietafel

14.30 u.

Verenigingsnieuws/Huishoudelijke vergadering voor de leden (in De Kopermolen)

15.00 u.

dr. Gerald van Berkel, Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het
Waterschap Limburg

15.45 u.

dr. Stefanie Ramachers, Hoe toongevoelig ís de Limburger nou eigenlijk?

17.00 u.

Borrel aangeboden door het gemeentebestuur. Muzikale afsluiter: dialecttrio L3

19.00 u.

Feestmaaltijd in Hotel Kasteel Bloemendal.

Deelname aan het congres is gratis, maar stuur a.u.b. een aanmelding uiterlijk tegen 14 november.
U kunt mailen naar secretariaat@vldn.be of schrijven naar Secretariaat VLDN, Borneveldstraat 38,
3020 Herent (B) met vermelding van uw naam + het aantal personen dat het congres wenst bij te
wonen. Ook of u zich wenst in te schrijven voor de lunch (prijs 15 euro, ter plaatse af te rekenen), de
middaguitstap resp. de borrel. Voor 55 euro kunt u bovendien deelnemen aan het feestdiner (is geen
onderdeel van het congres). Zie de inschrijvingsstrook in de bijlage.
U vindt hier en hierna een kaartje van Vaals.

Grand-café ZeRa

P
't Schanes

De Kopermolen

Het centrum van Vaals kunt
u per auto bereiken vanuit
het westen en het noorden
via de Maastrichterlaan
(N278), vanuit het zuiden
via de Gemmenicherweg
(N608) of vanuit het oosten
via de B1 (Vaalser Straße).
Volg de Bosstraat tot aan
het Von Clermontplein. Als u
bij de aanmelding uw
voertuigkenteken opgeeft,
kunt u gratis parkeren in de
nabije omgeving van De
Kopermolen (enkel op de
officiële
parkeerplaatsen
van Von Clermontplein (niet
op het plein tussen het
gemeentehuis en De Kopermolen!), op parkeerterrein ’t
Schanes (St.-Paulusstraat),
in de Bosstraat en in de
Bloemendalstraat).

Openbaar vervoer: om het
halfuur kunt u in Maastricht op de Wilhelminasingel aan het station bus 350 (Limburgliner) nemen richting
Aken tot in het centrum van Vaals (halte Maastrichterlaan/Bosstraat). Dienstregeling

De feestmaaltijd heeft plaats in
Hotel Kasteel Bloemendal,
Bloemendalstraat 150, 6291 CM Vaals
Tel.: +31 43 365 9800
en omvat het bijgaande menu ->

Prijs voor de congresdeelnemers:
€ 55 per persoon,
aperitief en drank aan tafel inbegrepen.

Fijne couscous
met een dressing van
rode biet, gegrilde schelvis en paling
***
Hertenrugfilet
met een saus van
bramen en rode Port
***
Taartje van mandarijn
met een hangop van
Limburgse boerenkwark en kaneelijs

Agenda van de huishoudelijke vergadering
voor de VLDN-leden

op zaterdag 24 november 2018 om 14.30 uur
in Stichting De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals
1. Verenigingsnieuws
2. Financieel verslag
3. Begroting 2018-19
4. Personalia
5. Varia en rondvraag

________________________________________________________________________________
INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: …………………………………………………………………………………………........................................................
Adres: …………………………………………………………………………………………........................................................


Ik neem met .... pers. deel aan het 44e congres op 24 november 2018 in De Kopermolen, Vaals
en wens in te schrijven voor:
 – de lunch à € 15,- p.p. (ter plaatse te betalen) met …. pers.
 – kennismaking met Vaals o.l.v. ervaren gidsen met …. pers.
 – de borrel aangeboden door het gemeentebestuur van Vaals met …. pers.
 – de feestmaaltijd in Kasteel Bloemendal à € 55,- p.p. (ter plaatse te betalen) met …. pers.



Ik zou gratis willen parkeren in het stadscentrum, mijn voertuigkenteken is ................



Ik zal niet aanwezig zijn.

| (zie voorwaarden).

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de congres- en ledenadministratie
van de VLDN. Zie de privacyverklaring op onze website.

Datum: …………………

Handtekening: ………………………

