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De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 

in samenwerking met de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont en 
het stadsbestuur van Hamont-Achel, nodigt u uit tot haar 

 

45e CONGRES 
 

Thema: 
Plaats: 
 
 
Datum: 

Taal, namen en geschiedenis in het land van Grevenbroek en Pelt  
Ontmoetingscentrum De Burg 
Burg 32-34, 3930 Hamont-Achel 
Tel. +32 (0)11 96 70 80 
Zaterdag 30 november 2019 

 

PROGRAMMA 
 

Vanaf 9.30 u. 
 

10.00 u. 
 
10.10 u. 
 

10.40 u. 
 
11.25 u. 
 
 

12.15 u. 
13.30 u. 
14.00 u. 
 
 

15.30 u. 
 
 

16.15 u. 
 
 

17.00 u. 
 
 

18.00 u. 
 
18.45 u. 
19.30 u. 

Verwelkoming met koffie/thee 
 

Opening door de voorzitter, prof. dr. Dany Jaspers 
Na elke lezing is er ruimte voor een korte discussie 
lic. Luk Van de Sijpe, De geschiedenis van het ambt Grevenbroek 
 

lic. Johan Van der Velden, Nederzettingsnamen van het ambt Grevenbroek 
 
lic. Alfons Tuyaerts, Synchronische klankleer van de dialecten van Pelt en Hamont  
en schets van de voornaamste verschillen 
 

Lunch: Limburgse koffietafel 
Huishoudelijke vergadering / Verenigingsnieuws (voor de VLDN-leden) 
Stadswandeling in Hamont o.l.v. gidsen, of geleid bezoek aan de Teutenkamer en  
(voor wie nog goed te been is!) aan de Napoleonsmolen 
 

dr. Vic Mennen, Waternamen van het Dommelbekken  
met bijzondere aandacht voor het ambt Grevenbroek  
 

prof. dr. Jos Swanenberg, 
Limburgse dialecten in Noord-Brabant: Budel, Maarheeze, Soerendonk 
 

dr. Lou Spronck, 
Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect 
 

Receptie aangeboden door het stadsbestuur op het stadhuis, Stad 40, Hamont 
 
Einde 
Feestmaaltijd in restaurant Koeckhofs, Michielsplein 4, 3930 Achel. 

Deelname aan het congres is gratis, maar stuur a.u.b. een aanmelding uiterlijk tegen 20 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), een van de middaguitstappen resp. de 
receptie. Voor 50 euro kunt u bovendien deelnemen aan het feestdiner (is geen onderdeel van het congres). Op 
verzoek wordt u het menu toegestuurd zodra het bekend is. 
Zie hierna een kaartje van Hamont.
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Het centrum van Hamont kunt u per 
auto bereiken via de N71 Neerpelt-
Budel of de N76 vanuit Bocholt. 
 
Openbaar vervoer: er zijn bussen 
naar Hamont vanuit Brussel-Leuven-
Beringen-Leopoldsburg (bus 179), 
Geel-Mol-Lommel (bus 84), Hasselt-
Peer (bus 48); er rijden treinen vanuit 
Antwerpen-Centraal en Leuven via 
Lier-Mol-Lommel; er is geen grens-
overschrijdend bus- of treinverkeer 
naar Hamont; treinen vanuit Eind-
hoven-Weert rijden slechts tot Budel; 
eventueel: Maastricht via Luik-Guille-
mins-Leuven-Lier (trein), Maastricht 
via Hasselt-Peer (bus 20a + bus 48). 
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