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2002-2003
Paul, Jos (T), Marc (S), Jean-Pierre, Erik (G),
Ronny en Guy zijn reeds li d. Danny (L) en
Jean komen er bij.
We starten het jaar met een topproeverij:
Chateauneuf-du-Pape en gaan verder met
Bubbels in het glas. Na Wijn uit Eigen
Kelder volgt het Kapitteldiner bij
Vivendum (toen nog in Maaseik op de
Markt).
We bereiden ons voor op de zomer met
Betaalbare Zomerdrinkers en een
Wandeling door Eisden Cité met BBQ in
de Mangerie.
Het jaar wordt afgesloten (toen nog in
september) met Wijnen uit de Nieuwe
Wereld

2016-2017
Claudio wordt lid. In Back to Basic proeven
we minder bekende, hoog kwalitatieve
appellaties. We krijgen (o.a.) een top Vega
Sicilia in het glas in Spaanse Toppers .
Tijdens Maak zelf je Wijn proberen we
vanuit een basiswijn een andere wijn na te
maken. Naast toppers in Wijn uit Eigen
Kelder proeven we ook een “blauwe wijn”.
Marc Jacobs van Uniquato laat ons kennis
maken met Oost-Europese Wijnen.
Vijf leden leggen met succes hun
Promotieproef af. We proeven heel
kritisch Limburgse Wijnen. Paul
organiseert Wine-Temptations met 11
“wijncoaches” uit onze club. Na het
Kapitteldiner (Mardaga) stappen we voor
het eerst in het vliegtuig om Paul’s droom
mee te beleven in de Rioja. En de
verwachtingen worden helemaal ingelost.
We gaan de Zomer in met een Terrilwandeling en Mijnwerkersmenu.

Op onze website worden
gedurende dit jubileumjaar bij
elke Jubileumflash alle verslagen
van twee seizoenen toegevoegd.
Zie Website onder Archief (de
groen gekleurde jaren)

Programma 2020 – 2021
Uitgesteld in afwachting van
versoepeling Coronaregels
Puglia
Vrijdag 15 januari 2021
(De Beurs)
Nieuwjaarsreceptie
Wijn uit eigen kelder
Vrijdag 12 februari 2021
(Paul Van Dinter)
Wijnexamens
Vrijdag 5 maart 2021
(De Beurs)
Promotieproef Danny Beuten
Vrijdag 30 april 2021 (?)
30ste Kapitteldiner
Zaterdag 12 juni 2021 (?)
Zomeractiviteit

Uit de uitnodigingen van
2002-2003:

Vergeet je medaille niet. Deze is bij
elke activiteit verplicht rond de hals te
dragen!

