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Maaslandse 
Wijnvrienden 

Beste leden en sympathisanten, 

 

We sluiten het werkingsjaar af met een wandeling, gevolgd door een 

BBQ van het huis Jackie Jaeken te Rotem.. 

 

We kozen dit keer voor een 

wandeling van ongeveer 

één uur (4 km—stevig 

schoeisel aub) aan het Ter-

hills CablePark te Dilsen-

Stokkem, natuurlijk met de 

nodige “wijn tussenstop”. 

We eindigen met een 

mooie en lekkere BBQ en 

een gezellig samenzijn van 

wijnvrienden en sympathi-

santen.  

 

 

Je kan dus vanaf 16u meegaan met de wandeling onder leiding van 

Relind. Haal je dit om één of andere reden niet, dan kun je nog altijd in-

schrijven voor de BBQ (met aperitief). Uurregeling zie hiernaast. 

We hebben volgende prijzen vastgelegd: 

Leden € 40 , niet-leden € 50  all-in 

Let op: Tussentijds drankgebruik tot aan aperitief dient zelf afgerekend ! 

 

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 11 juni en we verwachten dan ook 

jullie betaling bij inschrijving. (Coördinaten Argenta zie kaderstukje) 

 

Op een volgende pagina een kaartje met bewegwijzering. Vertrek hierbij 

op de Boslaan (zie kaartje en routebeschrijving) en NIET aan Terhills Ho-

tel (Kapitteldiner) 

Loopafstand parking auto’s tot Cable Park is ongeveer 300 m. (zie pag.3) 

 

Namens het bestuur, 

Relind, Paul, Marc, Jean, Guy en John 

Dagorde 
Zomeractiviteit  - 2018 

 

Zaterdag 16 juni 2018 

 

Zomerhappening 

 

Terhills Cablepark 

Nationaal Parklaan 5 

3650 Dilsen Stokkem  

 

16.00u 

Aanvang wandeling 

 

17.30u  

Aperitief 

 

18.30u  

BBQ 
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Routebeschrijving en info 

 

Komende vanaf de N78  (grote baan Maaseik-Lanaken)  — waarschijnlijk iedereen be-

halve Marc Smeets — neem je de richting GENK.  Aan de eerste rotonde over het ka-

naal neem je de eerste afslag (verder richting GENK). Dit is de BOSLAAN. 

Aan de tweede rotonde (links voorsorteren) neem je de 2de afslag (richting bedrijven-

park) en volg de weg tot op het einde. 

Rechts afslaan en even verder de auto parkeren op de parking (aanduiding “Cable 

Park”) Routeplanner : ingang Parking gelegen aan de Vilvertstraat. 

Volg de weg langs het water (ongeveer 300 m) tot aan het terras van Cable Park waar 

we zullen verzamelen voor de wandeling en waar we vanaf 18u ook verzamelen voor 

de BBQ. 

Mensen die slecht te been zijn kunnen met de auto worden gebracht tot aan Cable Park, 

maar let op: je mag hier niet parkeren !!! 

 

Voorzie kleine verlichting (Smartphone ?) om ‘s avonds terug te keren naar de auto 

aangezien deze weg niet verlicht is. 

 

Bij de inschrijving is een vakje voorzien “Heb je een abonnement voor het “Nationaal 

Park Hoge Kempen”. Geef dit aan, zodat we geen dubbel inkomgeld dienen te betalen. 

 

Goed om weten:  je bent in een bosrijke omgeving en zoet water.  

Insectwerend middel in de zomer is aan te raden.  

Pas ook op voor teken! 

Voor de wandeling raden we toch stevig schoeisel aan ! 

 

Wij volgen met de wandeling de BLAUWE route. 

 

Na de wandeling wachten we op het terras  tot iedereen er is om het aperitief te star-

ten. Wil je inmiddels al iets drinken, dan is dit op eigen kosten en af te rekenen bij be-

diening. (er zullen zeker nog andere personen aanwezig zijn zodat het moeilijk anders 

kan). 

Tijdens aperitief en BBQ zijn de dranken natuurlijk inbegrepen. 

 

Fijne wandeling en heerlijke BBQ gewenst !     Het bestuur 



Zomeractiviteit Terhills Cablepark 
 

                

Wandeling Mijnterril – Barbecue 

Zaterdag 16 juni 2018 
 

Traditioneel kozen we ook dit jaar voor een combinatie van een wandeling en een gezellige avond met 

de nodige spijs en drank. Plaats van bestemming: Terhills Cable Park 

  

 
 
 
 



Wandeling 
 
Relinde had voor ons de blauwe wandeling voorbereid, 4,5 km naar de top van de Mijnterril 
 

 
 

     
 

     
 



    
 

    
 

    
 

    
 
 



Op de top werden we getrakteerd op een schitterend uitzicht en uiteraard ook op een glaasje wijn. 
De plastic glaasjes werden gevuld met Latido de Sara Garnacha Rosé (Navarra 2017) 
 

     

   
 

  
 
 
 



  
 
Ondertussen had Traiteur Jacky op het terras van Terhills Cable Park alles in gereedheid gebracht voor 
een “rijkelijke barbecue”, vergezeld van weer eens verrassende wijnen van Paul 

 

        
Menu 

• Rijkelijke papillot van zalm/scampi/tongrol 

• Koteletje van lam 

• Biefstukje in marinade 

• Spekfakkel 

• BBQ worst 

• Spareribs 

• Courgettes met grof zeezout 

• Spiesje van krielaardappeltjes in de schil 

• Diverse salades, 2 soorten koude sauzen en ovenverse broodsoorten 

 

RIOJA ALTA TINTO AD LIBITUM - MATURANA TINTA RO 2013 

SAINT GUILHEM LE DESERT LES DEESSES MUETTES - CINSAULT ROSE RS 2016 

LEYDA VALLEY CHARDONNAY SANTA EMA - CHARDONNAY GRAN RESERVA WD 2016 

TIERRA DE CASTILLA Y LEON SINFORIANO - RAIMUN - VERDEJO RO 2016 

 



   

   

Smakelijk en proost 

   

   



   

   

   

    

 



     
 

            
 

    

 



  
…. Een mooie afsluiter van alweer een schitterend seizoen…. 

                 

Danken we tenslotte Relinde (wandeling) en Paul (barbecue en wijn) voor de prima voorbereiding. 

                                          En nu op naar het 27ste wijnclubjaar 2018-2019 

 

 

 


