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JAARPROGRAMMA 2008
Voor de samenstelling werd er vertrokken van het uitgangspunt: elke 2de woensdag van de maand,
behalve het Nieuwjaarsdiner; geen activiteiten in juli en augustus; en zoveel mogelijk ook het laten
beginnen om 16.30.
In onderstaand jaarprogramma zijn enkel de data vast. De vooropgestelde activiteiten moeten nog
verder uitgewerkt worden! Ook kan een activiteit vervangen worden wegens een opportuniteit.
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°

°

°
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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: 19.00
Tussen de gangen van het diner: een paar korte anekdotes “uit de oude doos” door
enkelen die het nog hebben meegemaakt !
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: spreker
gevolgd door een 3-gangen diner
Woensdag 12 maart 2008: Borgloon, stad van de stroop
Vroeger werd de stad gepromoot als “Hoodstad van het Graafschap Loon”. Het doel is de
toeristische impact na te gaan van dit “nieuwe” thema in de promotie van stad en streek,
vooral na het winnen van de Vlaamse monumentenstrijd.
Abdij van Coolen te Kerniel/Borgloon [het schilderachtige Mariënlof met het reliekschrijn van
de H. Odilia uit 1292, het oudste van de Nederlanden] waar ook het Haspengouws fruitmuseum
is gevestigd # De stooomstroopfabriek aan de Stationsstraat (ca. 18.00) # 3-gangen diner bij
Skållega Johan Lismont (Rest. Ambrozijn, Tongersesteenweg 30) met enkele
strooptoepassingen in de gastronomie (ca. 18.30).
partner uitgenodigd
plaats van samenkomst: Abdij Mariënlof, Colenstraat 1Kerniel / Borgloon
organisatie: Jacques Collen
bijeenkomst(welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
Woensdag 9 april 2008: Uitreiking van de Skål Limburg Award
partner uitgenodigd
plaats: Op de plaats van de vereremerkte of Buitengoed Slavante (Slavante 1, 6212 NB
Maastricht)
organisatie: Cees van Stiphout
bijeenkomst (welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
gevolgd door een 3-gangen diner (ca. 17.30)
Woensdag 14 mei 2008: Het traditioneel aspergediner.
partner uitgenodigd
plaats: Hostellerie “De Hamert” [Hamert 2, 5856 CL Wellerlooi – Tel. 077/4731260]
organisatie: Pieter Smits
bijeenkomst: vooraf, om 16u 15 (welkomstdrankje) start activiteit: 16.30
Voorstel aan Pieter: Het Aardbeienland als een uniek en sfeervol themapark gelegen te
Horst in het noorden van Limburg. Hier kun je werkelijk alles ontdekken over - hét symbool
van de zomer - de aardbei. In het park, in de kassen, op de velden en in het bos, ruik je en
beleef je de onbegrensde veelzijdigheid van die heerlijke, zoete, gezonde en mooie vrucht.

2
De geur en de sfeer van Het Aardbeienland zijn dan ook voldoende om bij iedereen, dat
warme zomergevoel teweeg te brengen!
( www.aardbeienland.nl ). Het park won in 2005 het “Vakantiewerkaward” voor de
beste vakantiewerkgever aan jongeren.
°

Woensdag 11 juni 2008 : Voorjaars business meeting met souper.
partner uitgenodigd
plaats: Hostellerie Mardaga Stationsstraat 121, 3665 As
organisatie: Raf Sluismans en Jacques Collen
bijeenkomst: vooraf, om 16.15(welkomstdrankje); start activiteit: 16.30
Wij volgen de Nederlandse Koningin Beatrix die begin 2007 een bezoek bracht aan de
Genkse beeldhouwster Odile Kinart bij gelegenheid van de opening van haar nieuw atelier,
tentoonstellingsruimte en beeldentuin te Genk Ze is vooral gekend om haar sculpturen in
brons, maar ook in zilver, marmer en keramiek.
Vóór het diner zal Skållega Ludo Geurden ons vertellen over het roemrijke verleden van
het hotel – restaurant en tijdens het verloop Skållega Karel Venken over de Federatie
Horeca Vlaanderen en zijn werk hierin.

°

Woensdag 10 september 2008: Luchthaven van Bierset – Liège en contact Skål Liège
Willy – Paul Carlier woonde op maandag 26 maart 2007 de opening bij van het Park Inn –
hotel, Liège Airport, op de Luchthaven van Bierset – Liège. Het werd gebouwd door de groep
Lenaers uit Houthalen (B-Limburg). De aangestelde hotelmanager is de Nederlandse Tineke de
Wit (35), afgestudeerde van de Hoge Hotelschool Den Haag.
Op deze opening waren er nogal wat leden van Skål Liège aanwezig die dit tevens als activiteit
hadden ingepland. Er was een ontmoeting met twee leden van Skål Liège: Marcelle Casarotto
(Carlson Wagonlit Travel te Liège) en Jean-Pierre Kessler (administrateur de sociétés) die de
wens uitdrukten tot het houden van voeling tussen beide clubs. Dit bezoek zou een
gelegenheid zijn tot een onderling contact.
Samenstelling Bestuur Skål Liège:

PRESIDENT

CHARLES

BAILLY

charles.bailly@skynet.be

324.223.2225

SECRETARY

CATHERINE

VANBRABANT

info@sourceorama.com

324.364.2020

TREASURER

JEANCLAUDE

HAUREGARD

jchauregard.jeanclaude33@gmail.c
om

324.247.4629

COM &
PP.RR

PIERRE

COENEGRACHT
S

pic@opt.be

322.504.0219

-

partner uitgenodigd
plaats: Park Inn–hotel “Liège Airport” (ligt vlak naast de nieuwe passagiersterminal) van
waaruit tevens het bezoek aan de luchthaven
organisatie: Willy-Paul Carlier en Jempi Welkenhuyzen
bijeenkomst (welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
gevolgd door een 3-gangen diner in het restaurant Spirit of Saint Louis van het hotel

°

Woensdag 8 oktober 2008: Voyage surprise.
Een voyage in het gebied “Nationaal Park Hoge Kempen”! Deze bevat de traditionele
ingrediënten: een stukje cultuur, een stukje ontspanning, een stukje sportiviteit (vergeet niet
uw voeten te wassen) en een stukje culinair genieten.
met partner
plaats : surprise (enkel het beginpunt is gekend)
samenkomst om 12.00 op de Lietenberg te Zutendaal en beginnen met een broodmaaltijd.
Inpikken in de loop van de dag/avond is mogelijk (via geheime tip van het organisatie –
team)
organisatie: wordt traditioneel aangeduid door het bestuur. Voor 2008 is dat John Spaan,
bijgestaan door Jacques Collen

°

Woensdag 12 november 2008: Najaars business meeting met souper
partner uitgenodigd
plaats: Hostellerie Munten / Weert
organisatie: Hans Munten en Jacques Collen
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bijeenkomst (welkomstdrankje): 17.45; start activiteit: 18.00 met een gastspreker

Woensdag 10 december 2008: Een zorgvakantiehotel voor kinderen met handicap (Valkenburg)
en hun ouders, waarbij voor de vormgeving van het gebouw de ideeën van de bekende
Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser gebruikt werden. Dit project
is in feite een vervolg van de wigwamtenten voor families tijdens de vakantieperiode en kadert
in de unieke aanpak van deze kinderrevalidatiekliniek.
- partner uitgenodigd
plaats: Onderstestraat 29, 6301 KA Valkenburg.
organisatie: nog te bepalen
bijeenkomst (welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
gevolgd door een 3-gangen diner in een nabijgelegen horeca zaak

≈≈≈
°

Woensdag 14 januari 2009: Nieuwjaarsdiner
partner uitgenodigd, in avondkledij
plaats:
organisatie:
bijeenkomst: 18.00

°

Woensdag 11 februari 2009: Jaarvergadering
vergadering enkel voor de leden; op voorstelling en diner: partner uitgenodigd
plaats:
organisatie:
bijeenkomst(welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
ca. 18.00: voorstelling van de World Clip Experience met digitale en dynamische ReisClips
gevolgd door een 3-gangen diner

°

Woensdag 11 maart 2009: Landgoed Eikenhof – Voerendaal
Boerderij Eikenhof, prachtig gelegen op de heuvels bij Eyserheide – Voerendaal, werd door
Alex Bos, in het kader van de toeristische vitalisering van het platteland, ontwikkeld tot een
uniek concept met een vakwerkhotel, vakwerkhuisjes, smul- en siertuin, groentenkas,
hoogstamboomgaarden, schaapskudde, mogelijkheid tot verblijf in een steppentent, natuurlijke
zwemvijver, …
partner uitgenodigd
plaats: Mingersborg 28a Voerendaal
organisatie: Peter Helleman
bijeenkomst(welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
gevolgd door een 3-gangen diner

Skål Nationaal
Het nationaal congres 2008 wordt georganiseerd door Skål Rotterdam – Den Haag. Op 4,5 en 6
april 2008. Elk lid van Skål Limburg is van harte uitgenodigd.
Skål Internationaal
Het internationaal congres 2008:
19-24.10.2008 69 ste “Skål International World Congress”: Taipei
Verdere info op www.skal.org met het volledige programma, mogelijkheid tot post - congres tours,
enz.
J. Collen

