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Beste Wijnvrienden, 

Als “Maaslandse Wijnvrienden”  hebben we het afgelopen seizoen samen onze 

25ste verjaardag als club gevierd.  Een seizoen waar ik enorm van genoten heb 

en ik hoop dat dit voor jullie hetzelfde was.  

Ik denk dat ik kan zeggen dat we dit met een ongelooflijk interessant, gevari-

eerd en hoogstaand programma gedaan hebben. 

We kregen van jullie over de hele lijn positieve reacties waarbij de  avond over 

“Geur en smaak” door jullie als extra positief werd ervaren.  

Ons valt op zo’n momenten  steeds weer op hoe goed er in onze club door ie-

dereen “geproefd” wordt,  maar ook dat iedereen op zijn eigen manier kan en 

durft verwoorden wat hij/zij in zijn glas vindt. 

Uit het feit dat we op onze bijeenkomsten aan een gemiddelde bezetting van 

90% zitten besluiten we dat jullie uitkijken naar onze proefavonden en dit 

stemt ons uiteraard zeer tevreden. 

Ook jullie positieve ingesteldheid en betrokkenheid bij de “Maaslandse Wijn-

vrienden” is schitterend en toekomst gericht zouden we het fijn vinden als dit 

zo kan blijven. 

Afgelopen seizoen hebben we ook af en toe iemand van jullie uitgenodigd om 

aan een bestuursvergadering deel te nemen. Onze bedoeling hiervan is om 

eens een frisse wind in onze vergaderingen te laten  waaien.  Dit werd door 

iedereen positief ervaren  en daarom gaan we dit op regelmatige basis in de 

toekomst blijven herhalen. 

Omdat we er steeds naar streven om een maximaal aantal leden  aan onze acti-

viteiten te laten deelnemen en het ook nog betaalbaar te houden, hebben we 

dit seizoen diep in onze clubkas gegrepen.  Een mooi voorbeeld hiervan is ons 

“Jubileum Kapitteldiner” dat een werkelijke kostprijs heeft die het dubbele is 

van de prijs die jullie en jullie partner per persoon betalen. De andere helft 

komt uit onze clubkas. 

Ondertussen zijn we bezig met de planning van het volgende werkjaar. Een 

zware taak want we willen steeds origineel uit de hoek blijven komen.  Sugges-

ties zijn daarom nog steeds welkom. 

De “Maaslandse Wijnvrienden” zijn een schitterende groep vrienden en wijn-

liefhebbers en ik hoop dan ook dat we op dezelfde basis nog vele verjaardagen 

van onze club samen mogen vieren. 

Blijft mij nog  jullie, ook namens het voltallige bestuur,  een schitterende zomer 

en een  mooie vakantie te wensen, met op wijngebied leuke ontdekkingen. 

We zien elkaar in september  terug om samen van het 26ste seizoen  

“Maaslandse Wijnvrienden”  te genieten. 

Groetjes, 

Guy Van Tiggel, 

voorzitter Maaslandse Wijnvrienden vzw  meer info zie pag.2 
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Belangrijke informatie voor het Kapitteldiner 2016. 

Beste wijnvrienden en sympathisanten/partners, 
 
Alles werd door ons bestuur zo goed mogelijk besproken en op punt gezet.  
We willen jullie dan ook de planning van deze organisatie even voorleggen zodat 
jullie weten wat er te gebeuren staat : 
 
Om 15.45u vertrekt de bus op de parking aan het Cultureel Centrum te Maas-
eik. Gelieve tijdig daar te zijn aangezien we nog een heel traject moeten afleg-
gen. Volgende stopplaatsen zijn voorzien: 
 
 15.50 : Elen kruispunt (bushalte voor rond punt) 
 15.55 : Rotem kruispunt (bushalte voor kruispunt) 
 16.00 : Dilsen (bushalte aan CC) 
 16.10 : Eisden Dorp (aan brandweer) 
 16.50 : aankomst Château Neercanne 
 
Het staat iedereen vrij om hier op gratis in te tekenen. 
Om 17u starten we met het officiële gedeelte: aperitief met enkele mondver-
maakjes. Dit zal doorgaan in het salon op de eerste verdieping (of afhankelijk 
van het weer) op het terras in openlucht. 
De voorzitter houdt een (korte) speech en stelt dhr. Pierre Hilven even voor aan 
het gezelschap. Pierre was de eerste voorzitter van onze vereniging en jarenlang 
een gewaardeerd lid en daardoor onze enige gast. Hij zal gehuldigd worden als 
Erevoorzitter. 
 
Al de leden zullen hun medaille dragen op dit unieke feest.  Enkel de leden hoger 
dan “Meester” zullen dit jaar (om financiële redenen ging dit niet anders) hun 
nieuwe versierselen ontvangen. De oude medailles worden vóór aanvang opge-
haald. DUS LEDEN : medaille zeker niet vergeten !!!!! 
 
Omstreeks 17.45 gaan we aan tafel in zaal Carrière Poswick.  Om organisatori-
sche redenen hebben we als bestuur de leden aan 5 ovale tafels van 11 inge-
deeld. Zo vermijden we dat een eventueel koppel aan twee verschillende tafels 
moet plaatsnemen. 
Deze tafelzetting kan je op pagina 3 van deze Nieuwsflash bekijken zodat je op 
voorhand al weet waar je verwacht wordt om plaats te nemen. 
 
Er volgt dan een 7– gangen “seizoensmenu” met natuurlijk de aangepaste wij-
nen in stijgende lijn en met commentaar van Paul. 
Omstreeks 20.40u (na het hoofdgerecht met de rode wijn) verplaatsen we ons 
naar de sfeervolle wijnkelder waar eerst de plechtige huldiging en proclamatie 
van de kandidaten en leden zal plaatsvinden, gevolgd door een gerecht dat 
staand zal geserveerd worden. 
 
Tegen 21.30 u gaan we terug aan tafel voor het dessert en de koffie. 
We verwachten omstreeks 23u terug met de bus te kunnen vertrekken... 
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Wil je met de bus mee, dan vragen we wel ons even te melden vóór 1 juni 
waar je wenst op te stappen (zie vertrek / stopplaatsen ). 
 
Indien we geen reactie van je ontvangen gaan we er van uit dat je op eigen kracht 
naar Château Neercanne zal komen! 
 
De dag zelf kan je ons telefonisch bereiken op 0032 477 60 42 88 indien er proble-
men met je aanwezigheid zouden zijn. 
 
Tafelzetting: 
 
Tafel RIOJA 12p  Tafel NAPA  11p Tafel MEDOC 11 p 
 
Paul Van Dinter (1)  John Golsteyn (2)  Guy Van Tiggel (2) 
Pierre Hilven (1)   Danny Beuten (1) Erik Gielen (2) 
Jos Thomassen (2)  Jean Verlaak (2)  Ronny Lamberigts (1) 
Werner & Bianca Bijnens (2) Patrick Schulpe (2) JP. Deckers (2) 
Ann & Peter Cretskens (2) Marc Vranken (2)  Bep & Fred Leenders (2) 
Erwin Bijnens (2)   Eric Langie (2)  Marianne & Jos Van Mol (2) 
Linda & Johan Tollenaere (2) 
 
 
 Tafel DOURO 11p  Tafel BAROLO  11p 
 
Marc Smeets (2)   Relind Coolen (2) 
Bert Verstappen (1)  Math de Weerdt (1) 
Bart Peeters (2)   Daniëlle & Danny Luys (2) 
Bert Trouwen (2)   Brigitte Degraeve (2) 
Danny Silkens (2)  Marleen Coolen (2) 
Marcel Angeli (2)   Rob Gommans (2) 
 

Op de tafels zal je aan aanduiding vinden 
met de naam zoals hiernaast voorzien. 
Vaste plaatsen aan tafel zijn NIET voorzien, 
wel vragen we deze indeling aan te houden 
waarvoor onze dank! 

 
 
 
 
 
 
Rest ons nog, namens ons bestuur, jullie een buitengewoon fijn, lekker maar vooral 
gezellig Kapitteldiner 2016 toe te wensen. 
 
We zien elkaar dan in september terug voor het 26ste werkingsjaar. 
 
 
 



25ste Kapitteldiner  

Chateau Neercanne 

Zondag 5 juni 2016 

 

 

5 juni 2016 – Een prachtige zonnige dag, waarop wij  ter gelegenheid van ons 25
ste

 Kapitteldiner ook het 25-jarig bestaan 

van ons wijngenootschap vierden. 

Dat wij voor dit speciale feest ook een unieke plaats en accommodatie hadden uitgekozen leek niet meer dan normaal. 

Probleem is altijd dat onze vereniging met 39 leden (zonder partners) niet meer overal terecht kunnen. Uiteindelijk 

waren 54 leden en partners present . 

 

Om 15.45u stond aan het CC te Maaseik de bus naar Château Neercanne in Maastricht klaar. Onderweg werden op de 

voorziene stopplaatsen de resterende leden opgepikt. 

Omstreeks 17u werden we in de tuinen van het château vriendelijk ontvangen en bracht men ons naar het hoger 

gelegen terras met weids uitzicht op de omgeving om de receptie aan te vatten. 

   

Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom en er werd even stilgestaan bij het plotse overlijden de week 

voordien van ons medelid Peter Cretskens.   

https://www.oostwegelcollection.nl/chateau-neercanne/home


Na een korte speech werd intussen overgegaan tot de uitreiking van de nieuwe sautoirs  voor de leden die hiervoor in 

aanmerking kwamen. Ondertussen genoten we van een schitterende Graves, Château Beaulieu-Ducasse 2011, 

vergezeld van de nodige amuses. 

             

 Speciale gast Pierre Hilven, medeoprichter samen met Paul Van Dinter en de eerste voorzitter van de club, werd aan 

het publiek voorgesteld. Ook Paul nam nog even het woord met een korte schets omtrent de oprichting. 

Grootmeesters Danny Beuten, Erik Gielen, Danny Silkens, Bert Trouwen ruilden hun gouden medaille in voor de nieuwe 

sautoir 

    

Dat deden ook Commandeurs Jean-Pierre Deckers, Ronny Lamberigts en Meester-Commandeur  Jos Thomassen 

                  



Intussen waren de tafels in Carrière Poswick klaargezet en konden we aanzitten aan een zevengangen-diner, uiteraard 

begeleid door de nodige passende wijnen. 

       

       

 

Hoogtepunt van de avond was de speciale proclamatie en de uitreiking van de sautoirs, medailles en oorkondes aan de 
leden die dit jaar hadden deelgenomen aan onze wijnproeven, dit in de grotten/wijnkelders van het kasteel.   
 

 



Werden Leerling na één jaar lidmaatschap en ontvingen de zilveren medaille Ann Hermans en Erwin Bijnens 
Promoveerden tot Gezel en kregen een gouden medaille en oorkonde: Werner Bijnens,  Bianca Machiels en Jos Van Mol 
 

                                      

Promoveerden tot Meester en kregen een gouden medaille met paars lint en een oorkonde: Marianne Bollue, Math de 
Weerdt en Eric Langie 
 

                                     

Sautoirs en oorkondes werden overhandigd aan Grootmeester Bart Peeters , Commandeur Marc Vranken en Meester-
Commandeur Jean Verlaak 
 

                                   



Ook werd hier onze speciale gast Pierre Hilven vereerd met de titel erevoorzitter.  
Voor meer dan 20 jaar lidmaatschap kregen Paul Van Dinter en  Jos Thomassen een palm op hun sautoir. 

                                     

Een speciale 6-literfles van Domaine du Chevalier uit 1990 werd op deskundige wijze geserveerd door de sommeliers 
van dienst… een toch wel zeer uniek moment van deze avond.  
 

                 

Na het kaasbordje gingen we terug aan tafel voor het dessert en de koffie. 
 

                 

Omstreeks 23u werd het feest afgesloten en werden we door het personeel met fakkels terug naar de bus begeleid. 

Moe maar zeker voldaan werd de terugrit aangevat en menigeen zal zich nog lang deze unieke viering blijven 
herinneren. Op naar de 30… 

 


