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De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 

in samenwerking met K.G.O.S.S.U. en gemeentebestuur Lanaken, nodigt u uit tot haar 
 

43e CONGRES 
 

Thema: 
 

Plaats: 
 
 
Datum: 

Lanaken, een lappendeken in taal en geschiedenis 
 

Cultureel Centrum, Cultuurcafé, 
Aan de Engelse Hof 2-10, Lanaken 

Tel. +32 (0)89 739 853 – (0)477 414 578 
Zaterdag 25 november 2017 

 

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. 
 
 

17.15 u. 
 
18.30 u. 
19.00 u. 

Verwelkoming met koffie/thee in het Cultuurcafé 
 

Opening door de voorzitter, dr. Dany Jaspers (in CC 'Kleine Zaal'). 
Na elke lezing is er ruimte voor een korte discussie. 
Dhr. Jean Maenen, De Vrije Rijksheerlijkheid Pietersheim. 
 

dr. Theo Coun, 
De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie. 
 

prof. dr. Jan Goossens, 
De oorsprong van de Limburgse stoot- en sleeptoon. 
 

Lunch: Limburgse koffietafel in Cultuurcafé. 
Huishoudelijke vergadering/ Verenigingsnieuws (voor de VLDN-leden, in 'Kleine Zaal'). 
Bezoek aan kasteel (en vroegere abdij) Hocht o.l.v. gidsen. 
 

dr. Karlien Franco, 
Waarom kunnen we boerenkool ook groenkool, boerenmoes of winterkool noemen, 
maar kennen we slechts één woord voor een tomaat? De invloed van conceptkenmerken 
op lexicale dialectvariatie in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 
 

prof. dr. Jozef Van Loon, 
Lanaken: een naam die geschiedenis schrijft. 
 

Receptie aangeboden door het gemeentebestuur in Cultuurcafé. Toespraak door de 
schepen van erfgoed. Dialectanimatie, o.m. door Noël Schobben & Etienne Manshoven. 
Einde 
Feestmaaltijd in Hoeve Pietersheim. 

 
Deelname aan het congres is gratis, maar stuur a.u.b. een aanmelding, uiterlijk tegen 15 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), het kasteel-
bezoek resp. de receptie. 
Voor 40 euro kunt u bovendien deelnemen aan de feestmaaltijd (is geen onderdeel van het congres). 
Vermeld of u vlees of vis verkiest als hoofdgerecht (menu op keerzijde). 
Er is ruim voldoende parkeergelegendheid in de nabije omgeving van het Cultureel Centrum. U vindt 
hierna een kaartje van Lanaken. 

mailto:secretariaat@vldn.be
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Het Cultureel Centrum Lanaken is te bereiken via de N78 Maasmechelen-Riemst (afslag ter hoogte 
van de Jan Rosierlaan, dan eerste straat rechtsaf). De N78 sluit noordelijk aan op de E314/A76 en 
oostelijk op de N77/Boscherweg (uit Maastricht). 
Bij het CC is er voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 
 

De feestmaaltijd heeft plaats in  
Hoeve Pietersheim,  
Neerharenweg 14, Lanaken 
(tel. +32 (0)89 71 73 26), 
en omvat het bijgaande menu -> 
 
 
 
 
Prijs voor de congresdeelnemers: 
40 EUR per persoon, aperitief en drank aan 
tafel (4 st.) inbegrepen. 

Aperitief van het huis & 2 amuses van de chef 
 

Carpaccio van rund – parmezaan – rucola – 
kroketje van champignons 

 

Kalkoen – graanmosterdsaus – groentjes – 
huisgemaakte aardappelkroketjes 

OF 
Vispannetje met groenten – 

huisgemaakte aardappelkroketjes 
 

Trio van dessertjes 

 
 

________________________________________________________________________________ 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………........................................................ 

Adres:  …………………………………………………………………………………………........................................................ 
 
 Ik neem met .... pers. deel aan het 43e congres op 25 november 2017 in het Cultureel Centrum 

Lanaken en wens in te schrijven voor: 

  – de lunch à € 15,- p.p. (ter plaatse te betalen) met …. pers. 

  – het kasteelbezoek Hocht o.l.v. ervaren gidsen (gratis) met …. pers. 

  – de receptie aangeboden door het gemeentebestuur v. Lanaken met …. pers. 

  – de feestmaaltijd in Hoeve Pietersheim à € 40,- p.p. (ter plaatse te betalen) met …. pers., 

 Ik zal niet aanwezig zijn |... x vis, ... x vlees 
 
Datum:  ………………… Handtekening: ……………………… 
 
 


