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JAARPROGRAMMA 2007
°

Dinsdag 16 januari 2007: Nieuwjaarsdiner
met partner, in avondkledij
plaats: Kasteel Wittem [Wittemerallee 3, 6286 AA Wittem – Tel. 043/4501208]
organisatie: Peter Helleman en Peter Ritzen
bijeenkomst: 18.00

°

Woensdag 14 februari 2007: Jaarvergadering, gevolgd door een 3-gangen diner
enkel voor de leden
plaats: Hostellerie Munten / Weert
organisatie: Peter Helleman
bijeenkomst: 16u30

° 16-17-18-19 maart 2007: Skål Limburg organiseert een bezoek naar Lourdes, dat nog steeds de
nr. 1 is qua toeristische attractiepunten van Frankrijk. Men schat dat tegenwoordig ongeveer 2
miljoen mensen per jaar Lourdes bezoeken. Samen genereert dit grote aantal pelgrims meer
dan 6 miljoen overnachtingen (40% van het totale aantal overnachtingen in het departement
Hautes-Pyrénées). Maar, Lourdes is niet alleen een bedevaartsoord, het Lourdes vormt tevens
de brug naar de Pyreneeën en de 'valleien van de Gaves' (bergstromen): het heuvelachtige
landschap met bossen in het noorden gaat snel over in een bergketen van graniet en kalksteen
met toppen van meer dan 3000 meter hoogte. Zie ook : www.lourdes-infotourisme.com en
www.lourdes-france.com
De burgemeester van Lourdes, die tevens Minister van toerisme van Frankrijk is, zal ons
ontvangen!
organisatie: Willy-Paul Carlier
°

°

°

Woensdag 18 april 2007 : lente business meeting met souper.
Thema: Voorstelling van de “Westerhout Groep bv” door Rob. E. Smit, algemeen directeur.
Hierbij moet men weten dat de Westerhout Groep een fullservice hospitelity organisatie is in
volle ontwikkeling voor een optimale gastvrijheid met ondermeer: Hotel Golden Tulip
Jagershorst (Leende), Hotel Tulip Inn Heerlen, Hotel Golden Tulip Weert, De Grote Hegge
(Thorn), de Clubmet vestigingen (een internationaal trendy restaurantconcept met vestigingen
in Heerlen, Leende, Sittard, Veldhoven en Weert ...), de Theater Foyers van de Schalm
(Veldhoven) en van het Muntheater (Weert), het Congrescentrum Fortunato (Sittard), de
restaurants Jagershorst (Leende) en De Heeren van Horne (Weert), Bar Bistro Tropical
(Weert), tot Kluytmans Catering (Thorn) en de befaamde Kluytmans Patisserie te Maastricht
toe.
met partner
plaats: De Grote Hegge, Thorn
organisatie: Peter Helleman
bijeenkomst: 16.30
Woensdag 30 mei 2007: Het traditioneel aspergediner.
met partner
plaats: Hostellerie “De Hamert” [Hamert 2, 5856 CL Wellerlooi – Tel. 077/4731260]
organisatie: Pieter Smits
bijeenkomst: vooraf, om 16u00 is er een confrontatie met de komende Floriade 2012 die in
de regio Venlo wordt gehouden. Directeur Paul Beck zal, met zijn ervaring van Efteling en
Endemol, uitleggen wat hij bedoelt met “minder etalage en meer beleving”.
Dinsnsdag 3 juli 2007: Maasmechelen Leisure Valley
In oorsprong gepland als een koopcentrum met eigen profiel, groeide het uit tot een
toeristische trekpleister. Met de omgeving is het tevens een poort tot het natuurgebied van het
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Park Hoge Kempen. Gastheer aldaar is tourism manager René Tolenaars. De bedoeling is om
een inzicht te krijgen, niet alleen in Leisure Valley, maar ook in de toeristische ontwikkeling en
toekomst planologie van het gebied.
- met partner
plaats: Leisure Valley Maasmechelen
organisatie: Jacques Collen
bijeenkomst: 16u00
°

Woensdag 5 september 2007: herfst business meeting met souper.
Belgisch Limburg heeft sedert 2005 een eerste echte hotelgroep: Different Hotels. Opmerkelijk
is dat ook LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij) voor het allereerst in de hotelsector
investeert. Dit maakt tevens de bouw van een tweetal nieuwe hotels mogelijk. Peter Geurden,
afgevaardigd bestuurder, is op die avond onze gastheer. Ook zullen we op locatie een bezoekje
brengen. Tevens zal er uit de doeken gedaan worden op welke wijze Skållega Raf Sluismans bij
het geheel betrokken is.
- met partner
plaats: Genk
organisatie: Raf Sluismans
bijeenkomst: 16u30

°

Woensdag 24 oktober 2007: Voyage surprise.
Een voyage in het zoete Haspengouw….vol van ontdekkingen !
met partner
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 het organisatie – team)
Organisatie: 2 leden worden traditioneel aangeduid op de jaarvergadering. Voor 2007 is
dat Willy-Paul Carlier & Raf Sluismans.

° Woensdag 12 december 2007: Maastricht “ondernemen en lifestyle”
De RO groep, waar Skållega Jean Janssen een ondernemerspositie bekleedt, ontwikkelt samen
met BPF Bouwinvest BV, het Dousberg project te Maastricht dat zelfs te Lanaken
grensoverschrijdend is.
Het project in volle uitvoering omvat een viersterren hotel met circa 100 kamers, een
vakantiepark met 255 appartementen, 160 huurappartementen en een grootschalig Health- &
Raquet Centrum. Dit alles wordt omgeven door een 18 holes wedstrjidgolfbaan en een 9 holes
par 3 oefenbaan (inclusief clubhuis). In het complex wordt een restaurant gevestigd voor de
gasten van het hotel, de golfbaan, de woon- en vakantieappartementen en voor passanten.
Daarnaast komen er overdekte parkeerplaatsen en parkeerplaatsen op het maaiveld.
Conform de wens van de Gemeente Maastricht zal De Dousberg de uitstraling krijgen van een
authentieke Limburgse woonomgeving, maar dan voorzien van hedendaags comfort. Het
gehele gebied verkrijgt hierdoor een zeer hoge kwaliteit en een landelijk en groen karakter.
met partner
plaats: Maastricht
organisatie: Jean Janssen
bijeenkomst: 16.00 (voor de echte golfers onder ons: tee-time om 12.30 ?)
°

Woensdag 16 januari 2008: Nieuwjaarsdiner
(i.pl.v. dinsdag 15 januari 2008)
partner uitgenodigd, in avondkledij
plaats: Kasteel Wittem [Wittemerallee 3, 6286 AA Wittem – Tel. 043/4501208]
organisatie: Peter Helleman en Peter Ritzen
bijeenkomst: 18.00
Verhaal “uit de oude doos”: Paul Scheltus en Guil van Lijf

°

Woensdag 13 februari 2008: Jaarvergadering
(i.pl.v. dinsdag 4 maart 2008)
vergadering enkel voor de leden; op voorstelling en diner: partner uitgenodigd
plaats: Hotel Ons Krijtland – Epen
organisatie: Ruud Bessems, Peter Helleman en Jacques Collen
bijeenkomst(welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
ca. 18.00: voorstelling van Imagro BV en het Toerisme door Skållega Jos Caubo, senior
communicatie-adviseur
gevolgd door een 3-gangen diner
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Nota: plaats en datum van de de uitreiking van de tweede Skål Limburg Toerisme Award is op 28
november 2008 in het Planetarium te Genk (dit moet nog bevestigd worden !)
Skål Internationaal
Het internationaal congres 2007:
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

