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Nieuwsflash! 

Ons jaarlijks KAPITTELDINER staat er aan te komen. 

We zijn al aan de 26ste uitgave toe en zoals eerder gemeld was 

het dit jaar geen sinecure om een locatie te vinden waar we met 

de ganse groep in één zaal terecht kunnen. 

Dit is uiteindelijk opgelost 

door terug te keren naar 

een zaak die al tientallen 

jaren bekend staat in deze 

regio (opgericht in 1909) en 

waar we in januari 1999 al 

een Kapitteldiner hebben 

gehouden. 

We keren dus terug naar 

Hostellerie MARDAGA te 

As !!! 

Inschrijven, eventueel met je partner, kan vanaf nu tot  uiterlijk 

25 april !!!! (dit om organisatorische redenen in het restau-

rant) . Wil je deelnemen, dan graag inschrijven via de bekende 

kanalen. Verloop van de avond : zie dagorde hiernaast.  

Er is geen gezamenlijk vervoer voorzien! 

De prijszetting voor dit feestelijk 5-gangen gebeuren :  

Leden € 90 - niet-leden € 110  (all-in) 

Inschrijven = betalen per bankoverschrijving  aub! 

Vergeet ook niet jullie (al-of-niet) 

deelname te melden via het beken-

de kanaal:  

paul@vandinter.be 

vóór maandag  25/04/2017  

Zeker doen !!!!  NU 

OPGELET: 

Alle “MEESTERS” brengen aub hun 

medaille binnen tijdens open-

deurdagen bij Paul of  bij één van de 

bestuursleden persoonlijk.  

Dagorde 
5 mei 2017 :26ste KAPITTELDINER 

 

Vrijdag  5 mei 2017 

Hostellerie MARDAGA 

Stationsstraat 121  

B-3665 AS 

 

19.30 u 

Receptie met uitreiking van 

de nieuwe “sautoirs” voor de 

Meesters 

 

20.20 u 

Aan tafel voor een gezellig 

eetmaal met dito wijnen 

 

21 u 

Huldiging van de leden die 

promotie maken 

 

???  

Einde 

VROLIJK PASEN 

mailto:paul@vandinter.be


26ste Kapitteldiner  

Restaurant Mardaga – As 

Vrijdag 5 mei 2017 

 

          

 

Na een schitterend jubileumkapittel vorig jaar in Chateau Neercanne was het niet gemakkelijk om een waardige opvolger te 
vinden. 
Met de keuze van Restaurant Mardaga in As, zijn we daar zeker in geslaagd. 
46 leden en partners werden ontvangen op het terras in de prachtige tuin. 
 

 
 

       
 
 



 
 
 
 
De altijd lekkere Bernard Remy Carte Blanche, vergezeld van enkele lekkere hapjes, bracht er meteen de stemming in. 
Voorzitter Guy verwelkomde ons en was weeral eens gelukkig met een geslaagd jaar. 
 
 
Na de grootmeesters en commandeurs vorig jaar, ontvingen nu ook de meesters hun sautoir 

 

    

Onze meesters met hun nieuwe sautoir: Daniëlle Houben, Danny Luys, Eric Langie, Johan Tollenaere, Math Deweerdt, 

Marianne Bollue, Linda Peeters, Marleen Coolen 

    

Na de uitreiking werden we verwacht in het restaurant voor een mooi viergangendiner inclusief de zorgvuldig, door onze 

wijnmeester Paul uitgezochte wijnen 



 

           

        

                    

Tussen de rode poon en de zeebaars (en niet zomaar tussen de soep en de patatten) werd er even pauze gehouden om 
onze nieuw gepromoveerden te huldigen en van de bijbehorende eretekens te voorzien. 

 



   
Promoveerden na een jaar lidmaatschap tot leerling:  

Brigitte Degraeve, Relinde Delbroek, Joke Van den Heuvel (zilveren medaille) 

   

Promoveerden na proeven tot Gezel: An Hermans (gouden medaille en oorkonde)  
en tot Meester: Bianca Machiels en Werner Bijnens (sautoir en oorkonde) 

   

Promoveerden tot Grootmeester: Bert Verstappen en Rob Gommans (sautoir en oorkonde) en werd gehuldigd voor 20 jaar 
lidmaatschap: John Golsteijn (palm) 

 



Ondertussen werd er menige discussie gevoerd over het al of niet passen van de wijn bij het gerecht  … zoveel mensen 
zoveel meningen, maar dat is nu juist waar we naar streven in onze wijnclub. Bij een lekker gerecht en een lekker glas een 
gezellige babbel over wijn met vrienden. 
Ik zou zeggen missie geslaagd. 
 
Achteraf werd er in de bar nog een glaasje Primavera van Paul gedronken (kwestie van alvast in de stemming te komen 
voor de Rioja-reis 
 
Wij zien elkaar terug op de Rioja-reis en/of op de zomeractiviteit … waarvan verder bericht nog volgt. 
 

 

 
 
 
 

         


