
Orde van  
den Prince

Gewestdagen en 
Dag van den Prince

De verschillende afdelingen zijn gegroepeerd 
in gewesten. Elk gewest organiseert een keer 
per jaar een gewestdag, en de Prince als geheel 
organiseert jaarlijks de Dag van den Prince 
rond een specifiek thema.

Bekende sprekers diepen het thema uit en daarnaast is 
er een programma met culturele activiteiten en bezoeken. 
Hiervoor worden alle leden uitgenodigd met hun partner. 
Het is een unieke kans om buiten de muren van de eigen 
afdeling te kijken en andere leden van de Orde van den 
Prince te leren kennen.

Prince-Academie
In 2022 ging de Prince-Academie van start. Dit platform 
organiseert digitale lezingen van topniveau.  
De Prince-Academie is ook toegankelijk voor niet-leden  
www.academie.ovdp.net. Het fungeert ook als  een digitale 
ontmoetingsplek voor Prince-leden en voor docenten en 
studenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten.  
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Secretariaat 
Maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag van 09:00 tot 15:30 uur. 
Woensdag van 09:00 tot 13:00 uur.
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Projecten
De afdelingen en gewesten zetten projecten op  
rond Nederlandse Taal en Cultuur, met thema’s als 
leesbevordering, Nederlands voor nieuwkomers en 
neerlandistiek in laaggeletterdheid  de wereld. Alle leden 
kunnen daarmee hun engagement in de Prince concreet 
maken en de uitstraling van het genootschap bevorderen.   ■

Tot slot
Voelt u zich aangesproken of bent u geïnteres-
seerd om lid te worden, neem dan contact op 
met het algemeen secretariaat van de Orde 
van den Prince in Antwerpen.

ADRES : Gounodstraat 2a/bus 31  
   B-2018 Antwerpen 
TELEFOON : +32 (0)3 257 05 55
E-MAIL : info@ovdp.net
WEBSITE : www.ovdp.net

 
Het secretariaat verwijst u graag door naar 
een afdeling in uw buurt. Voor meer uitleg over 
het genootschap, over het reilen en zeilen van 
de afdeling kunt u contact opnemen met de 
plaatselijke voorzitter.

EEN UNIEKE KANS OM BUITEN DE MUREN  
VAN DE EIGEN AFDELING TE KIJKEN EN  
ANDERE LEDEN VAN DE ORDE VAN  
DEN PRINCE TE LEREN KENNEN.

VLAAMS-NEDERLANDS  
GENOOTSCHAP 

VOOR TAAL  
EN CULTUUR
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Nederlandse Taal en Cultuur
De Orde van den Prince is een Vlaams-  
Nederlands genootschap voor Nederlandse 
Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en 
politiek ongebonden vereniging van leden 
die zich inzetten voor de bevordering van  
de Nederlandse taal en de cultuur van de 
Lage Landen.

Van de leden wordt verwacht dat zij een persoonlijke 
bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de  
doelstellingen van de Prince, door deel te nemen  
aan de maandelijkse bijeenkomsten van hun afdeling  
en aan evenementen, activiteiten en projecten van  
de vereniging. 

Amicitia en Tolerantia
Vriendschap en verdraagzaamheid zijn  
de kernwaarden van het genootschap. 
 
Amicitia, vriendschap, is een van de dragende pijlers 
van de Prince. Elk lid verbindt er zich toe met andere 
leden samen te werken om de doelstellingen van het 
genootschap te realiseren, in een geest van openheid en 
vriendschap.

De tweede pijler van de Prince is Tolerantia, verdraag-
zaamheid. Een Princelid benadert elke levensbeschouwing 
met een open blik en respect, en kiest voor dialoog.

Vlaanderen-Nederland
De Orde van den Prince is een grensoverschrijdend  
genootschap. Er zijn zowel Vlaamse als Nederlandse  
en meerdere Vlaams-Nederlandse afdelingen actief.  
Nederland en Vlaanderen ontmoeten elkaar op gewest-
dagen en Dagen van den Prince. Het is verrijkend en 
verfrissend om een cultuur met verschillende accenten 
te leren kennen en waarderen in een sfeer van verbon-
denheid. 

 
Wereldwijd

Ook buiten ons taalgebied, bijvoorbeeld in Wallonië, 
Parijs, Londen, Luxemburg en Keulen vinden Vlamingen 
en Nederlanders elkaar om ook samen met plaatselijke 
belangstellenden de Nederlandse Taal en Cultuur te 
blijven voeden en uit te dragen. In de Zuid-Afrikaanse 
afdelingen Pretoria en Kaapstad ontmoeten en  
vervlechten de taal en cultuur van de Nederlanden zich 
met die van hun zustertaal, het Afrikaans.   ■

Activiteiten van  
de lokale afdeling

Bijna 100 afdelingen zijn in Nederland, 
Vlaanderen en daarbuiten actief. Ze tellen 
samen rond de 3000 leden en staan samen in 
voor meer dan duizend bijeenkomsten per 
jaar.

Centraal in deze bijeenkomsten staat de beleving  
van de Nederlandse taal en cultuur in de breedste  
zin van het woord. Er worden interessante sprekers  
uitgenodigd, die elk vanuit een eigen invalshoek  
aspecten van de Nederlandse taal of cultuur in brede 
zin uitdiepen en een discussie aangaan met de  
aanwezigen. Ook culturele bezoeken in binnen- en  
buitenland, concerten en tentoonstellingen staan vaak 
op het programma.
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DE KERNWAARDEN:
VRIENDSCHAP EN 
VERDRAAGZAAMHEID

DE ALGEMENE RAAD 
VAN DE ORDE VAN  
DEN PRINCE

DE BELEVING VAN  
DE NEDERLANDSE TAAL  

EN CULTUUR IN DE BREEDSTE  
ZIN VAN HET WOORD


