
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zomeractiviteit 

 

Proeverij Huis Timmermans 

Bbq Zaal Wilgenveld Wurfeld 

9 juni 2012 

 
 



Maaseik, 30 mei 2012. 

  

 Uitnodiging 
 

 

 

Beste vrienden-wijngezellen,  

beste sympathisanten, 

 

 
 

Onze laatste samenkomst van dit seizoen, meer bepaald onze zomeractiviteit, is dit keer 

vroeg in de maand juni gepland. Het heeft wel even geduurd eer we als bestuur een 

totaalplaatje van deze activiteit op papier hadden staan, ook omdat onze volledig aandacht de 

laatste weken naar onze 2-jaarlijkse wijnreis is gegaan. We mogen uit de meeste reacties toch 

besluiten dat deze reis een aangename en leerrijke ervaring is geweest met enkele 

schitterende hoogtepunten. 

 

Wat hebben we nu voor deze activiteit voorzien: 

 

Samenkomen doen we in het zaaltje tegenover 

de kerk in Wurfeld/Maaseik om 18.30u. Eerst 

verrassen we u met een degustatie van een 

vijftal “wijnen” van een plaatselijke wijnmaker 

(al is dit woord hier niet echt op zijn  plaats!). 

Jean Timmermans uit Rotem, voor velen 

bekend, is het referentiepunt voor wat bekend 

staat als “alternatieve” en biologische 

natuurwijnen. U moet deze man zelf maar eens 

bezig horen, dan voelt u de gedrevenheid 

waarmee hij zijn topproducten creëert. 

Aansluitend (dit zal ongeveer omstreeks 19.30 zijn) starten we onze zomerbarbeque gebracht 

door traiteur Lei Doucé. Eerst een aperitiefje, dan gaan we aan tafel en laten het aan u over 

om er een gezellige avond van te maken.   

 

De degustatie en zomeractiviteit gaan door in het parochiezaaltje te Wurfeld-Maaseik. 

Zaterdag  9 juni  2012 vanaf  18.30u  

 

We vragen voor deze samenkomst € 30 voor leden en € 45 voor de niet-leden,  natuurlijk 

ALLES  INCLUSIEF (degustatie – eten – dranken)! 

Wij stellen je aanwezigheid ten zeerste op prijs maar vragen wel om organisatorische 

redenen om je deelname zeker te melden aan onze wijnmeester  PAUL vóór zondagavond 3 

juni via de gekende kanalen:   

 

Tel. 089-754695       Fax. 089-753345  of  

e-mail aan   paul@vandinter.be   of   johngolsteyn@euphonynet.be 

 

 

Namens het bestuur van de Maaslandse Wijnvrienden vzw.             

Relind, Guy, Marc, Paul en John 

mailto:paul@vandinter.be
mailto:johngolsteyn@euphonynet.be


 

 

NAAM AARD JAAR PRIJS 

HUIZE TIMMERMANS - GREEN APPLE AP 2012 0,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONAGOLD-KERNER WZ 2012 7,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONAGOLD-KERNER2 WZ 2012 7,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONAGOLD-KERNER-CHARDONNAY WD 2011 7,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONAGOLD-KERNER-MULLER-THURGAU WD 2011 7,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONAGOLD-KERNER-WURZER WD 2011 7,00 € 

HUIZE TIMMERMANS - MAASLANDER - JONATHAN-KERNER-MULLER-THURGAU WD 2011 7,00 € 

 

 

STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 

PAYS DES CEVENNES ROUGE DOMAINE DE GOURNIER - MERLOT RO 2010 6,70 € 

PAYS DES CEVENNES BLANC DOMAINE DE GOURNIER - CHARDONNAY WD 2010 8,90 € 

 


