
JAARPROGRAMMA 2006 
 

°    Dinsdag 10 januari 2006: Nieuwjaarsdiner 
- met partner, in avondkledij 
- plaats: Kasteel Wittem [Wittemerallee 3, 6286 AA Wittem – Tel. 043/4501208] 
- organisatie: Peter Helleman en Peter Ritsen 
- bijeenkomst: 18.00 

°    Woensdag 8 Maart 2006: Jaarvergadering, gevolgd door een 3-gangen diner 

- enkel voor de leden 
- plaats: zie uitnodiging 
- organisatie: Peter Helleman 

- bijeenkomst: 17u00 
°    24-25-26 maart 2006: In deze periode organiseert Skål Limburg het “Nationaal Congres” in  

het Heuvelland met op zaterdag 25 ste een Belgisch-Limburgse dag.  
°   Woensdag 10 mei 2006 : uitreiking van de eerste Skål Limburg  Toerisme Award door de 

Belgische gouverneur Stevaert aan mevr. Hilde Houben-Bertrand, ere-gouverneur voor haar 
verdiensten voor het toerisme in beide Limburgen, eerst als gedeputeerde en later in haar 
gouverneursfunctie.  
- met partner 
- ontvangst op het gouvernement, Universiteitslaan 1, Hasselt 
- organisatie: Willy-Paul Carlier en Jacques Collen 
- bijeenkomst: 18.45 in de zaal Land van Loon – begin van de officiële ontvangst om 19.00 

met aansluitende korte receptie. 
- Erna volgt een hapje in de buurt. 

°    Woensdag 14 juni 2006: het traditioneel aspergediner met ervoor een verrassingsbezoek in de 
regio. 
- met partner 

- plaats: Hostellerie “De Hamert” [Hamert 2, 5856 CL Wellerlooi – Tel. 077/4731260] 

- organisatie: Pieter Smits  
- bijeenkomst: 16u00 in “De Hamert” 

°   Woensdag 5 juli 2006: lente business meeting met souper. Thema : wat is de rol van de Kamer 
van Koophandel in het toeristisch gebeuren. 
- met partner 
- plaats: Rood Kasteel, Kasteelstraat 16, 3723 Guigoven/Kostessem 
- organisatie: Jacques Collen 

- bijeenkomst: 17u00 
°    Donderdag 7 september 2006: herfst business meeting met souper. Thema: hoe ervaren de 

voorzitters van Horeca Belgisch- en  Nederlands Limburg de relatie tussen horeca en toerisme.  
      -     met partner 

- plaats: Kasteel Doenrade 
- organisatie: Lennaert en Peter Helleman 
- bijeenkomst: 17u00 

°    Maandag 2 oktober 2006: Kennismaken met het project Erfgoedlogies Limburg, een voorbeeld 
van cultuurtoeristische duurzaamheid in praktijk.  

      -     met partner 
- plaats: omgeving Thorn 
- organisatie: mevr. drs. Mirjam Ubachs, lid Kenniskring Toerisme en Cultuur aan de Hoge 

Hotelschool Maastricht 

- bijeenkomst: 16u00 
°    Woensdag 8 november 2006: Voyage surprise.  

- Uitsluitend voor leden  
- plaats : surprise (enkel het beginpunt is gekend) 
- Samenkomst om 12.00 en beginnen met broodmaaltijd. Inpikken in de loop van de 

dag/avond is mogelijk (via geheime tip van de voorzitter). 
- Organisatie: 2 leden worden traditioneel aangeduid op de jaarvergadering 

 °  Woensdag 13 december 2006: kijken achter de schermen bij het complex Grenslandhallen,         
Ethias arena en Plopsaland  
- met partner 



- plaats: Hasselt 

- organisatie: Jacques Collen 
- bijeenkomst: 17u00  

°    Dinsdag 16 januari 2007: Nieuwjaarsdiner  
- met partner, in avondkledij 
- plaats: Kasteel Wittem 
- organisatie: het bestuur 
- bijeenkomst: 18.00 

 
Skål Internationaal 
Volgende internationale congressen: 
15-20.10.2006 67 ste “Skål International World Congress”: Pattaya (Thailand) 
04-09.11.2007 68 ste “Skål International World Congress”: Antalya (Turkey) 
Verdere info op www.skal.org met het volledige programma, mogelijkheid tot post - congres tours, 

enz. 
 
J. Collen 

http://www.skal.org/

