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Beste Wijnvriend(inn)en, 
 

Ons Kapitteldiner was, ondanks de beperkingen een  groot 
succes, zowel wat betreft de opkomst, als de kwaliteit.  Wij 

hoorden enkel lovende woorden. Reden te meer om nog een 
activiteit te organiseren. 

Hierbij nodigen we jou en je partner dan ook  uit op onze 

Zomeractiviteit 2021 

Provençaals en Bourgondisch 
(voor details zie volgende bladzijde) 

die dit jaar zal doorgaan in Restaurant Amitié, Maasstraat 55 te 

Ophoven. Parking ligt in de Heerweg (om de hoek) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prijs voor dit gebeuren 

(inleidende activiteit + wijnen en  5 gangendiner + passende wijnen) 

Leden : € 40  -   Partners : € 40 

  

Inschrijven kan enkel via de link die in de mail aangegeven wordt en 

ook als je NIET kan komen, vragen we toch ons dit te melden. Graag 

betaling voldoen op voorhand  want betalen = inschrijven. 

 

Zondag 20 juni 2021 

 16.30 u :  

Zomeractiviteit 
  

 
 

 
 

Verder hebben we voor jullie 
dit seizoen nog in petto: 

 

Vrijdag 9 juli 2021 
 20.00 uur  

Proeverij Puglia  
De Beurs 

 

Maaslandse Wijnvrienden vzw                 

p.a.   Heerweg 30 

3640   Kinrooi      

IBAN :  BE31 9730 5665 9855    

BIC : ARSPBE22 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

De locatie: Huize Gielen 
Dit laat-classicistisch herenhuis werd in 1821 gebouwd door Lambert Rutten, molenaar en burgemeester 
van Ophoven van 1831 tot 1841. Zijn initialen staan In de Naamse steen boven de ingangsdeur gebeiteld.  
Hier woonde Jozef Gielen (1910-2002), burgemeester van Ophoven van 1946 tot 1958. In de met 
laatgotische motieven versierde 18de-eeuwse kalkstenen stoeprand bleven de resten bewaard van het 
Prinsenhof, het Maaseiker jachtslot van de Prins-bisschop van Luik dat in 1818 werd afgebroken. Het huis 
werd beschermd bij ministerieel besluit van 20 oktober 2005. 
 

De Familie De Grave werkte er enkele jaren aan om dit pand in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen en in 
te richten als B & B en Restaurant 
Amitié, een stukje Provence in de Maasvallei! In het restaurant en B & B word je met Franse “chaleureuse 
flair” verwend. Voor de familie De Grave is er maar één uitdaging: je een optimaal vakantiegevoel geven. 
Chef-kok Yves weet als geen ander hoe elk gerecht of menu een waar festijn wordt.  

Provençaals 
Vanaf 16.30 uur: Zoals de Fransen het doen als ze mekaar willen ontmoeten, bijpraten. 
Petanque en andere spelen, begeleid met een glas wijn naar keuze uit een wijnarrangement. 
Voor wie geïnteresseerd is: er wordt een rondleiding gegeven in het pand (restaurant en B & B) 

Bourgondisch 
18.00 uur: Restaurant Amitié serveert voor ons een vijfgangenmenu, met passende wijnen gekozen 
door onze Wijnmeester PauL 
Wij hopen dat dit alles buiten, in de mooie binnenkoer van Amitié kan plaatsvinden. 
Moest het weer dan toch even niet meezitten dan zullen wij de  groep verdelen in de beschikbare 
binnenruimtes die volgens de coronaregels voor de horeca ingericht zullen zijn. 

… en als toegift 
Eigenaar Didier organiseert voor ons een taxidienst met Landrovers. Wie zich laat brengen (familie, 
vrienden, …) wordt aan het einde van de activiteit naar huis gebracht in een Landrover. Graag opgeven 
als je van deze mogelijkheid wil gebruik maken. 

        

     
 

En uiteraard zullen wij bij de organisatie alle coronamaatregelen volgen, die op dat moment van toepassing zijn. 
Wij hopen dat we er samen een aangename dag van kunnen maken, geheel in de stijl van de Maaslandse 
Wijnvrienden. 
 

Het Bestuur:  Guy, Relinde, Marc, Paul, Jean 


