
Uitnodiging LOF-prijs

zaterdag 2 - zondag 3 oktober 2021
Symposium Simon Stevin - Uitreiking LOF-prijs der Nederlandse Taal - 

Exclusief geleid bezoek aan Brugge

De Stichting Nederlands, Amsterdam - Brussel, en de Vlaamse Volksbeweging vzw
hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de plechtige uitreiking van de zeventiende LOF-prijs der 
Nederlandse Taal. Dit evenement werd eerder uitgesteld wegens corona. De laureaat voor het jaar 2020 is 
het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, dat dit jaar haar veertigste verjaardag vierde.  
De uitreiking en de overige activiteiten vinden plaats op zaterdag 2 en 3 oktober 2021 in Brugge. Bijzondere 
aandacht gaat naar de Bruggeling  Simon Stevin, universele wetenschapper en grondlegger van het Nederlands als 
wetenschapstaal. Stevin overleed 401 jaar geleden. 

Stichting Nederlands, Amsterdam - Brussel
Vlaamse Volksbeweging

Programma Symposium Simon Stevin, zaterdag 2 oktober (10.30 tot 17.30 uur)
Zaal Burgh I, Crowne Plaza Hotel, Burg 10, Brugge. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar.  

10.30

11.00 Plechtige opening, de Heer Nico Blontrock, Schepen voor cultuur van de Stad Brugge
11.05 Inleiding ‘De grondleggers van de cultuur van de Nederlanden’, 
11.20 ‘Stevin, Brugghelinck, wetenschapper uit de Lage Landen met een Europese uitstraling’ 

Prof. Em. Guido Vanden Berghe UGent, curator van de Simon Stevin tentoonstelling 
12.30   Herdenking Jan Roukens door Hans van Beurten
12.40  Broodjesmaaltijd

14.00 ‘De toekomst van het Nederlands’ door mevrouw Judith Tielen, lid tweede kamer
14.30 ‘De toekomst van het Nederlands in het onderwijs’, wordt verzorgd door een 

gezaghebbende Nederlandse stem.
15.00  Discussiemoment o.l.v. Wilfried Haesen
15.45  Koffi epauze



Stichting Nederlands
Amsterdam - Brussel

16.15 ‘Simon Stevin van Brugghe, 1620 - 2020. Hij veranderde de wereld.’ 
De Heer Dieter Viaene, erfgoedarchivaris Stad Brugge

17.30 Vertrek naar het Stadhuis van Brugge (100 meter)

Programma

18.05 

18.10 

18.25 

Uitreiking LOF-prijs der Nederlandse Taal  Gotische zaal van 

het stadhuis van de stad Brugge, Burg 12 
Er zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. Vanaf 17.30 uur muzikaal voorspel. 
Opening en Welkom, Dirk De fauw, burgemeester Stad Brugge
Aankondiging ontvangers van de LOF-prijs, Hans van Beurten, voorzi�er Stichting Nederlands 
LOF-rede
Ons Erfdeel vzw

18.45  Muzikaal intermezzo 

18.48  Uitreiking van de LOF-prijs aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie, vertegenwoordigd 
door Vlaams minister-president Jan Jambon

19.00 Dankwoord namens de laureaat, Jan Jambon, Minister-President van Vlaanderen

19.20 Gelukwensen LOF-winnaars LOF-winnaar + muziek

19.30 Receptie aangeboden door Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge
20.15 Einde receptie

20.30

frisdranken, pintjes en water inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 100.

Programma

Slotdrink

Exclusief geleid bezoek aan Brugge zondag 3 oktober (10.00 tot 12.00 uur)

De leden van de lokale afdelingen van de Marnixring Internationale Serviceclub vzw nemen u graag mee op 
sleeptouw door hun zo bejubelde erfgoedstad en leren u de stad op een andere wijze kennen. 

Zondag 3 oktober (12.15 uur)
We sluiten deze tweedaagse af in Brouwerij De Halve Maan, Walplein 26. Wie wenst kan er een hapje eten. 

Voor alle activiteiten geldt: inschrijven is verplicht. Hou er rekening met dat het aantal deelnemers  
per activiteit beperkt is. De deelnameprijs voor het gehele programma bedraagt € 25, wie deelneemt aan de 
feestmaaltijd betaalt € 60 extra. Wij verwachten uw antwoord graag voor zondag 19 september. Meer inlichtingen? 
Stuur een e-bericht naar LOF@vvb.vlaanderen of telefoneer naar (0032) 0486 40 08 75. 

Inschrijven en betalen kan via bijgevoegde QR-code linksboven, via de webstek www.vvb.vlaanderen of door te 
telefoneren naar (0032) 0486 40 08 75.   

et, WIFI, internet,  
tness kost op vrijdag 1 oktober € 159 en op zaterdag 2 oktober € 189.  

De kamerreserveringen kan u individueel boeken via deze link (h�p://bit.do/lofprijs) of de QR-code linksonder. 

Het Symposium Simon Stevin en de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 
zijn een organisatie van de Stichting Nederlands en de Vlaamse Volksbeweging in nauwe samenwerking met de 
Marnixring Internationale Serviceclub. De organisatie was niet mogelijk zonder de erg gewaardeerde medewerking 
van de Stad Brugge, de Taalunie, de Beweging Vlaanderen-Europa, het Algemeen Nederlands Verbond,  
de Orde van de Prince en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.   
Meer uitgebreide informatie vindt u op www.vvb.vlaanderen. 
Omdat ook wij niet over een glazen coronabol beschikken, kunnen deze evenementen ten gevolge van overmacht 
worden uitgesteld naar 2022. Wij houden u daarover uiteraard op de hoogte.  




