
JAARPROGRAMMA 2004 
°   Dinsdag 13 januari 2004: Nieuwjaarsdiner 

- met partner, in avondkledij 
- plaats: Chateau Sint Gerlach  
- organisatie: Philippe Geervliet 

°    Donderdag 12 februari 2004: Jaarvergadering. 
- enkel voor de leden 
- plaats: Hotel Ons Krijtland – Epen 

- organisatie: Ruud Bessems 
-    bijeenkomst: om 17u00 

°    Donderdag 24 juni 2004: participatie aan de “Cruise Culinaire d’Asperges” op de luxe     

salonboot “Jekervallei”. Op de laatste officiële steekdag, 24 juni – de feestdag van Sint-Jan, hielden 
we dan op deze manier de traditie in ere van het jaarlijks aspergediner. 

- met partner 
- vertrekplaats: aanlegsteigers Rederij Stiphout te Maastricht 

- organisatie: Pieter Smits (rest. “De Hamert” – Wellerlooi) en Cees van Stiphout (rederij 
Stiphout) 

- bijeenkomst: 19u00 
 
Najaar (data blijven – activiteiten zelf dienen eventueel bijgestuurd te worden): 
 
°    Dinsdag 7 september 2004: De oude Bisschopswatermolen in hartje Maastricht Stenenbrug 1 

(op het einde van de Koestraat gelegen) met rondleiding door molenaar Bert Lejeune. Erna eten 
we een hapje in de buurt.  
Definitieve uitnodiging volgt nog. Met partner. Tijd: 16.30 
°    Dinsdag 12 oktober 2004: Voyage Surprise. De ganse dag voorzien, maar inpikken in de loop 
van de dag/avond zal mogelijk zijn. Peter Helleman en Cees van Stiphout zorgen voor de 

organisatie. Zonder partner. 

°    Donderdag 17 november: Waar worden de buksen gemaakt voor onze schutterijen? Op bezoek 
in Belgisch Limburg. Met partner. Tijd: 16.30 
°    Dinsdag 11 januari 2005: Nieuwjaarsdiner (plaats nog te bepalen – wie heeft er een voorstel?)  
 
 
Interesse?  
Van zondag 24 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2004 is er het 65 ste “Skål International 

World Congress South Africa” in Durban. Een buitengewoon interessant programma, inclusief een 
partner - programma en mogelijkheid tot post - congres tours. Verdere info op www.skal.org met 
het volledige programma, enz. 
 
Volgende internationale congressen: 
16-21.10.2005 Zagreb-Dubrovnik (Croatia) 
15-20.10.2006 Pattaya (Thailand) 

04-09.11.2007 Antalya (Turkey) 

http://www.skal.org/

