
JAARPROGRAMMA 2003 

(de data staan vast – onderwerpen kunnen nog veranderen) 
 
 dinsdag 14 jnauri 2003 : Nieuwjaarsdiner. 

- met partner, in smoking 
- plaats : Kasteel Wittem 
- organisatie : Cees Van Stiphout en Peter Ritzen 

 dinsdag 25 februari 2003 : Jaarvergadering 

- enkel voor leden 
- plaats : Hotel Born 
- organisatie : Cees Van Stiphout en Fritz Van Hattem 
- bijeenkomst om 18u00 

 dinsdag 11 maart 2003 : Millen (Riemst) als type voorbeeld van een landelijk woondorp dat 
een opkomende activiteit kent op het vlak van agrarisch toerisme 

- met partner 
- plaats : toeristisch informatiecentrum in de oude waterburchtruine, bezoek en eten in de 

hotelhoeve « De Zwarte Stok » 

- bijeenkomst om 16u30 
- organisatie: Jacques Collen 

 21, 22 en 23 maart 2003 : Nationaal Skål-congres in Vlissingen 
 dinsdag 22 april 2003 : Piet Stockmans: Porceleinkunst op z’n Limburgs. Ooit begon hij als 

industrieel ontwerper bij de Mosa waar hij o.a. in 1967 het kopje “sonja” ontwikkelde waarvan 
er 50 miljoen stuks werden vervaardigd en waaruit nog 65% van de Nederlanders drink op 
restaurant …Op dit ogenblik is hij gekend voor het ontwerpen van serviesgoed, tafeldecoraties, 
juwelen en artistieke creaties allerhande. Wij bezoeken “Stockmansblauw” onder leiding van 
mevr. Greet Nijs. De Kunstenaar beloofde ook zelf aanwezig te zijn bij de presentatie van de 
Studio Collectie. 
Hierna eetmaal in het klasse-restaurant “Da Vinci” van zijn vriend Patrick Snijers en waar Piet 

Stockmans het serviesgoed speciaal voor dit restaurant ontwierp. 
- met partner 
- plaats : afspraak in Stockmansblauw, Dennenstraat 7 3600-Genk (wegbeschrijving op de 

uitnodiging) 
- bijeenkomst om 16u15 

- prijs 50 € p.p. (all in – ook de wijn in het restaurant) 

- organisatie : Jacques Collen 
 maandag 19 mei 2003 : Het Slavante-project van Rederij-Stiphout. 

- met partner 
- plaats : R.V. aan de vertrekkade van de rederij te Maastricht 
- bijeenkomst om 16u30 
- organisatie : Cees Van Stiphout 

 Woensdag 25 juni 2003 : Aspergediner in Hostellerie « De Hamert ». 

- met partner 
- plaats : Wellerlooi 
- organisatie : Pieter Smits 

 Woensdag 3 september 2003 : Nuth, kennismaking met landelijk-toeristische projecten en 
realisaties, met o.a. molenbezoek, presentatie van een studie in opdracht van de gemeente, 
rondleiding en eten in het boerderijrestaurant « Pingerhof » van meesterkok Maurice Heutz. 
- met partner 

- plaats : Nuth 
- bijeenkomst : 16u00 

- organisatie : Jacques Collen 
 Dinsdag 28 oktober : Voyage Surprise 

- enkel voor de leden 
- plaats : ? 

- bijeenkomst : 10u00 (gans de dag) 
- organisatie : « Vrijwilligers » door het bestuur aan te duiden die dit natuurlijk een eer 

vinden om dit te mogen doen. 
 Donderdag 4 december 2003 : 2de Skål-Limburg studieavond 

- ook voor niet-leden 
- onderwerp en plaats nog te bepalen : voorstellen zijn steeds welkom 
- organisatie: het bestuur o.l.v. de president 

- een voorstel ? contacteer een lid van het bestuur of J. Collen : tel. +32(0)11/22.73.45 of 
via E-mail: jacques.collen@skynet.be 

 Dinsdag 13 januari 2004 : Nieuwjaarsdiner 



- met partner, in smoking 

- plaats : Chateau Sint Gerlach of Kasteel Erenstein 
- organisatie : Philippe Geervliet 

 Donderdag 12 februari 2004 : Jaarvergadering. 
- enkel voor de leden 
- plaats : Hotel Ons Krijtland – Epen 
- organisatie : Ruud Bessems 
- bijeenkomst : om 18u00 

 
p.s. : de reserveringen verlopen steeds via Cees van Stiphout ! 


