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Het bestuur zal trachten de hierna vermelde data en (voorgestelde) activiteiten verder aan te 

houden, maar bij overmacht zijn wijzigingen mogelijk. Noteer deze data alvast in de agenda’s dan 

dient U zich zeker niet te verontschuldigen !!!  

▪ Donderdag 17 januari 2019: Skål - Nieuwjaarsdiner in restaurant Bienvenue 

(sinds 2009 een Bib Gourmand) te Maaseik dat gerund wordt door Kerkradenaar 

John van Leerzem met o.m.: het exploitatieverhaal, toeristische beleidsvisie door 

Sylie Schrijvers als diensthoofd Toerisme Maaseik, animatie door 

saxofoniste/zangeres Chrissy Steinen uit Sittard-Geleen en de uitreiking jaarlijkse 

Skål Limburg Tourism Award  

Voor 2019 gaat deze naar Sylvain SLEYPEN uit Dilsen-Stokkem, ere-

gedeputeerde toerisme. De motivatie werd door het bestuur  als volgt 

omschreven: “Omdat voor hem kwalitatief duurzaam toerisme nooit stopt aan de 

administratieve grenzen. Steeds heeft hij geijverd voor een Limburgs 

belevingstoerisme in het kader van een Euregionale aanpak op basis van 

grensoverschrijdende routes en netwerken.” 

▪ Dinsdag 26 februari 2019: Jaarvergadering met business meeting 

                      Monique en Ruud Bessems van Hotel, Brasserie &Vakantiewoningen “Ons 

Krijtland” in Epen zijn hierbij onze gastheer- en  gastvrouw. Naast de 

geplogenheden die eigen zijn aan een jaarvergadering kregen we ook een 

ondernemersverhaal over de evaluatie toeristisch seizoen 2018 in het Heuvelland 

en de verwachte evolutie voor 2019-2020. 

▪ Dinsdag 2 april 2019: Business bezoek/meeting: Terhills Maasmechelen 

                      De Terhills-site vormt een rijk verleden het fundament voor een nog rijkere   

toekomst met o.m.: Hotel Terhills,  ‘Ecotron’, “Terhills Resort”, Terhills 

Cablepark, het state-of-the-art wellnesscomplex ‘Wellness Elaisa’, … 

▪ Donderdag 2 mei 2019:Het traditioneel Skål - aspergediner met ervoor een 

business bezoek. Uitvalspunt was hier te Roermond het “Kasteeltje Hattem” 

met in de omgeving: o.l.v. Marianne Laanakkers een geleid bezoek aan het Indië 

monument en het Pierre Cuypershuys (de neogotische architect van o.m. vele 

kerken, het Rijksmuseum en ‘t Centraal Station Amsterdam). Spreker van diens 

was Alex Storms uit Heythuysen en Nederweert in verband met de wijn-

smaakassociatie. 

▪ Dinsdag 18 juni 2019: Business bezoek/meeting:  

We begonnen in de Cosmodrome (met sterrenwacht), gelegen aan het Nationaal 

Park Hoge Kempen in Genk - toegangspoort Kattevennen, waar Directeur Raf 

Santermans onze gastheer was. Presentatie van het nieuwe hightech spektakel 

(voorstelling met een 360° projectie) over de ruimte. Vervolgens naar de 

Hostellerie Mardaga van Skållega Ludo Geurden. Hier vertelde tevens Peter 
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Geurden als “Guest loving Ceo Differenthotels” & “Ceo Grapes House of Wines” 

ons over zijn visie van de rol van ondernemer in combinatie met zijn creatief 

brein, inclusief de voelsprieten voor nieuwe trends en concepten.  

▪ Dinsdag 10 september 2019: Business bezoek/meeting: Maankwartier – Heerlen 

- een stedenbouwkundige realisatie voor Heerlen, bedacht door kunstenaar 

Michel Huisman. Hijzelf gaf ons een rondleiding dank zij de contacten van dag-

organisatrice Thea Kuchnia met hem. Ook de ontvangst in de Auberge de Rousch 

van professioneel – met een lezing “Van zwart naar groen” door Frans Vonk. 

Jacob-cars zorgde voor het transport.  

▪ Donderdag 17 oktober 2019: Voyage Surprise. Fritz van Hattem en Marianne 

Laanakkers leerden ons de Maasplassen ten zuiden van Roermond kennen met 

het watersportgebied, de drijvende huisjes van de Marina Oolderhuuske. Joep 

steinhage van Limburg Marketing gaf ons een beel over de toeristische impact. 

Rederij de Corporaal zorgde voor het water-transport! Thea Kuchnia won het 

sportieve deel met “indoor adventure golf” in het Pakhuis.  

▪ Donderdag 12 december 2019: Business bezoek/meeting: Biesenhof Geleen org. 

Dr. Wil Munsters, Senior Researcher - Zuyd University 

                         

       Skål World Congress Miami 2019: 14/09/2019 - 21/09/2019 

 

                                              
                        Skål International is ook aanwezig op WTM en ITB 2019 

 

 


