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Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN) heeft het genoegen u uit te 
nodigen tot haar jaarlijks dialectologisch en naamkundig congres, dat zij dit jaar organiseert 
in Kinrooi in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring (GHKK) en het 
gemeentebestuur naar aanleiding van de 50e verjaardag van fusie Kinrooi. Het congres heeft 
plaats op zaterdag 27 november. U vindt het volledige programma in de bijlage. Plaats 
van samenkomst is het Gemeenschapscentrum De Stegel in Molenbeersel. 
 
De deelname aan het congres is gratis. Om organisatorische redenen wordt de deelnemers 
verzocht hun aanwezigheid uiterlijk tegen 18 november te bevestigen. Dit kan door de 
bijgevoegde inschrijvingsstrook ingevuld terug te sturen naar het secretariaatsadres, of de 
gevraagde gegevens te e-mailen. Beide adressen vindt u hierbij. Het staat u vrij zich in te 
schrijven voor de lunch (Limburgse koffietafel, 20 euro). De kosten daarvoor kunt u ter 
plaatse voldoen. 
 
U kunt dan meteen ook het nieuwe Jaarboek 23 in ontvangst nemen met naamkundige en 
dialectologische artikels over Oost- en West-Limburg, aangebracht door diverse, ook jonge 
auteurs (het congres in Arcen en Velden vorig jaar kon zoals u weet niet doorgaan). Voor het 
eerst hebben we ook een historisch artikel opgenomen: de geschiedenis van kasteel 
Grevenbroek n.a.v. ons congres in Hamont-Achel in 2019. De VLDN kijkt ernaar uit om u 
weer te mogen begroeten. Het is elk jaar weer een aangenaam vooruitzicht om de interesse 
voor het Limburgse dialect en de naamkunde met velen te kunnen delen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Patrick Slechten 
Secretariaat VLDN 
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INSCHRIJVINGSSTROOK 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………............................................. 

Woonplaats:  …………………………………………………………………………………………................................. 
 

☐  Ik neem met .... pers. deel aan het 46e congres op 27 november 2021 in De Stegel in 
Molenbeersel en wens in te schrijven voor: 

 ☐ – de lunch met …. pers. (à 20 euro p.p., ter plaatse af te rekenen) 

 ☐ – de geleide wandeling naar Oud-Kevelaer met …. pers.,  
of 

 ☐ – de rondleiding in het heemkundig documentatiecentrum (Slichtenhof) met …. pers., 
of 

 ☐ – het geleid bezoek aan de Zorgvlietmolen met …. pers. 

 ☐ – de receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Kinrooi met …. pers. 

☐ Ik zal niet aanwezig zijn. 
 
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de congres- en 
ledenadministratie van de VLDN. Zie de privacyverklaring op onze website. 
 
Datum: ………………… Handtekening: 
 
 
 
 
 

 

http://www.vldn.be/vereniging#privacyverklaring

