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SKål International Limburg
International Association of Travel and Tourism Professionals
Founded1934 Formation Date Limburg 1/4/1949-Club n°47
Goedgekeurd Nederlands Koninklijk Besluit van 20/9/1966
JAARPROGRAMMA 2008
°

Woensdag 12 november 2008: Najaars business meeting met souper
partner uitgenodigd
plaats: Hostellerie Munten / Weert
organisatie: Hans Munten en Jacques Collen
bijeenkomst (welkomstdrankje): 17.45; start activiteit: 18.00 met als gastspreker dhr.
Ibrahim Ouasli, verantwoordelijke voor Custumer Relations & Field Support van de BTExpo
die ons deze unieke jaarlijkse vakbeurs (ongekend in Nederland) voor de professionele
toerisme sector zal voorstellen.
Voor hen die willen napraten is er dan de klassieke driegangen afsluiter.
Uitnodiging volgt nog.

°

Woensdag 10 december 2008: geannuleerd

JAARPROGRAMMA 2009

[Skål Int.Limburg 1949-2009]

In tegenstelling met vorig jaar, waarbij er vertrokken werd van het uitgangspunt elke 2 de
woensdag van de maand, opteerden we voor dit jaar terug naar een programma op diverse dagen
van de week.
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.
°

Woensdag 14 januari 2009: Nieuwjaarsdiner
partner uitgenodigd, in avondkledij
plaats: Kasteel Wittem [Wittemerallee 3, 6286 AA Wittem – Tel. 043/4501208]
organisatie: Peter Helleman en Peter Ritzen
bijeenkomst: 19.00
als pianist zal dhr. Jean van Libergen (die ook al de Skål-hymne ter gelegenheid van het
6de lustrum in 1979 voor ons op toerenplaatje vastlegde en steeds een vaste waarde was
op het Nieuwjaarsdiner) voor de muzikale achtergrond zorgen.
Tussen de gangen van het diner vragen we aan de aanwezige “past presidents” naar een
paar korte anekdotes uit hun periode van bestuur, eveneens naar “ankerpunten” (wanneer
begonnen, hoe de Skål bijeenkomsten ervaren, …) van Jean van Libergen.

°

Dinsdag 17 februari 2009: Jaarvergadering met de Uitreiking van de Skål Limburg Award
vergadering enkel voor de leden; op Award Uitreiking en diner: partner uitgenodigd – zijn
de partner vroeger aanwezig is er voor een kopje koffie voorzien.
plaats: hiervoor keren we terug naar een locatie die in de jaren ’60 en ’70 klassiek was
voor de jaarvergaderingen: Chateau Neercanne
organisatie: Peter Helleman en Jacques Collen
bijeenkomst(welkomstdrankje): 16.15; start jaarvergadering: 16.30
18.30: Uitreiking van de Skål Limburg Award
gevolgd door een 3-gangen diner voor hen die willen natafelen.

°

Woensdag 1 april 2009:
Stichtingscongres – 60 jaar Skål International Limburg
partner uitgenodigd
plaats: ?
onderwerp: ?
organisatie: Raf Sluismans, Jan Engelen, Jacques Collen, Peter Helleman (is de opstart
groep)
bijeenkomst: ?
gevolgd door een 3-gangen diner (ca. 17.30)

°

Donderdag 14 mei 2009: Het traditioneel aspergediner in Feest-stemming
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°

partner uitgenodigd
plaats: Hostellerie “De Hamert” [Hamert 2, 5856 CL Wellerlooi – Tel. 077/4731260]
organisatie: Pieter Smits
voorprogramma: ?
Op deze activiteit worden alle ons omringende Skål-clubs uitgenodigd.
Bij deze
gelegenheid wordt eveneens de traditionele Alexander cocktail opgediend.
Aan Pieter wordt gevraagd om speciale prijs voor overnachting in een naburig hotel af te
spreken.

Woensdag 24 juni 2009 : Voorjaars business bezoek met souper.
partner uitgenodigd
plaats: Gaia Park/Kerkrade Zoo
organisatie: Rob Huppertz, commercieel directeur
bijeenkomst: vooraf, om 16.15(welkomstdrankje); start activiteit: 16.30

°

Maandag 7 september 2009: Najaars business meeting met souper
partner uitgenodigd
plaats:
organisatie:
bijeenkomst (welkomstdrankje): 17.45; start activiteit: 18.00 met een gastspreker

°

Donderdag 22 oktober 2009: Voyage surprise.
met partner
plaats : surprise (enkel het beginpunt is gekend)
samenkomst om 12.00 met een broodmaaltijd.
Inpikken in de loop van de dag/avond is mogelijk (via geheime tip van het organisatie –
team)
organisatie: wordt traditioneel aangeduid op de jaarvergadering. Voor 2009 is dat …

°

Dinsdag 8 december 2009: Najaars business bezoek met souper.
partner uitgenodigd
plaats: ?
organisatie: nog te bepalen
bijeenkomst (welkomstdrankje): 16.15; start activiteit: 16.30
gevolgd door een 3-gangen diner in een nabijgelegen horeca zaak

≈≈≈
°

Maandag 18 januari 2010: Nieuwjaarsdiner
partner uitgenodigd, in avondkledij
plaats: ?
organisatie: ?
bijeenkomst: 18.00

Randactiviteiten Skål International Limburg (sterk aanbevolen)
Op zondag 29 maart 2009 viert de Blauwe Vogel uit Sint Truiden: 400 jaar activiteit van de
familie Carlier in het toerisme. Speciale uitnodiging volgt nog.
Van 6 tot 16 juni 2009 is er een speciale maidentrip - cruise waar tal van skållega’s aan
deelnemen.
World Equestrian Festival CHIO Aachen 2009, June 26th to July 5th 2009
Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. - Aachener Reitturnier GmbH
Uitnodiging tzt door Skål Aachen
Skål Nationaal
De data voor het nationaal congres 2009 moeten nog bepaald worden. Elk lid van Skål Limburg is
van harte uitgenodigd.
Skål Internationaal
Skål International Congress 2009: Budapest, Hungary (from 1st – 6th November 2009)
Verdere info op www.skal.org met het volledige programma, mogelijkheid tot post - congres tours,
enz.
J. Collen

