Confrérie de l’Asperge
Limbourgondië

Verslag activiteiten 01-01-2015 t/m 31-12-2015 t.b.v. A.L.V. 17 januari 2016.
Wij begonnen het nieuwe jaar met de A.L.V. deze had een nieuwe opzet gekregen en er waren
56 leden die aan deze A.L.V. gehoor hadden gegeven, met achteraf alleen maar positief
commentaar. Daarna hadden we een paar maanden van voorbereiding want het was dit jaar
toch het 35 jarig Jubileumsfeest en er moest toch het e.e.a. geregeld worden daarbij kwamen
nog de 2 promotieactiviteiten in Vancouver en Hong Kong maar dank zij de goede
samenwerking binnen het bestuur hebben we toch weer een punt achter een mooi en geslaagd
verenigingsjaar gezet.
Na de maanden van voorbereiding was de eerste activiteit het Lentediner waarvoor zich 97
gasten hadden aangemeld met als hoogtepunt de bekendmaking van de nieuwe(oude )
Aspergekoningin Sharon en de Aspergewijn 2015 de Barahonda blanco DO Yecla 2014.en de
benoeming tot chevalier van Kees van Rooy, burgemeester van Horst aan de Maas.
Hierna volgde de aspergepromotie in Vancouver met daaropvolgend de officiële opening van
het seizoen bij Museum de Locht te Melderslo met daaropvolgend de aspergepromotie te
Hong Kong.
Na terugkomst uit Hong Kong volgden zich de promotie activiteiten met de regelmaat van de
klok op. Tussen deze activiteiten door werden er ook nog een tweetal activiteiten voor de
leden georganiseerd nl. Aspergeade ( 39 personen ) te Walbeck met aansluitend een
aspergediner in Café zum Schafstall te Twisteden en het Grand Gala t.g.v. het 35 jarig
Jubileum (117 personen ) waarbij een sportcoriefee, Jan Janssen, werd benoemd tot chevalier
en Frans Timmermans werd benoemd tot commandeur.
Het seizoen 2015 werd afgesloten met een groots Adieu ( ca. 350 personen ) in de
Kasteeltuinen te Arcen.
De volgende promotieactiviteiten hebben wij als bestuur of een afvaardiging van het bestuur
bezocht.
Aspergepromotie op het Nederlands Consulaat te Vancouver
Officiële Opening Aspergeseizoen 2015 bij Museum de Locht te Melderslo
Aspergepromotie op de Nederlandse Ambassade te Hong Kong
Aspergepromotielunch bij de Consul-generaal te Antwerpen.
Limburgs Aspergediner in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag
4de Nationale Aspergeparty in het College Hotel te Amsterdam
Ouverture en Themadag Museum de Locht te Melderslo.
Receptie Consul-generaal te Antwerpen, Kasteel In de Brand i.v.m. Koningsdag

Lions Club Venray t.g.v. verkoopdag asperge
Limburgs Aspergediner bij Restaurant da Vinci te Maasbracht.
5de IJmuidens Aspergediner bij Restaurant IJmond te IJmuiden.
Grand Gala van de Confrérie de l’Asperge Limbourgondië bij Hostellerie de Hamert
Navenant Haringparty bij Beachclub Degreez te Panheel
Nationale Haringparty, Kasteel Ter Haar t.g.v. 100 jaar Veiling ZON
Hostellerie de Hamert, feestdiner Rotaryclub Peel en Maas
Adieu d’Asperge in Kasteeltuinen Arcen
Na een rustperiode van 2.5 maand organiseert het bestuur de gebruikelijke Le Jour de
Confrérie, hiervoor zijn we te gast in het Wereldpaviljoen te Steyl en deze dag vervolgens af
te sluiten met een diner in Brasserie ’t Vaerhous te Steyl
Ter afsluiting van het verenigingsjaar volgt dan nog het Jachtdiner.Hiervoor zijn we te gast bij
Schutterij Ons Genoegen te Siebengewald om vervolgens het Jachtdiner af te sluiten met het
gebruikelijke diner-dansant in Hostellerie de Hamert
Het bestuur heeft het verenigingsjaar afgesloten bij de Kalenderparty te Herkenbosch.
Tijdens deze voornoemde activiteiten hebben we 16 medailles mogen overhandigen nl.
Commandeur:
Frans Timmermans, vice-voorzitter Europese commissie
Chevaliers:
Kees van Rooij, burgemeester gemeente Horst aan de Maas
Mike de Jong, minister van Financiën in British Columbia
Bart de Liefde, lid van de VVD in de Tweede Kamer der Staten generaal
Rob Bron, directeur Nederland van Moët & Chandon
Jan Janssen, winnaar Tour de France 1968 en Vuelta 1967, wereldkampioen 1964
Manon Pelzer, burgemeester Bergen aan de Maas (L)
De volgende personen werden benoemd tot Membre d’Honneur:
Alfredo Candela Belda, eigenaar wijnhuis Barahonda ,Aspergewijn 2015
Paul Korff de Gidts, plaatsvervangend consul in Hong Kong
Wilfried Mohr, Consul-Generaal in Hong Kong
Maime Verhagen, directeur diverse bedrijven in de bouwsector
Menno Wognum, directeur CMF service
Ruud Nieborg, eigenaar Restaurant IJmond te IJmuiden
Frank Geerkens, havenambassadeur van Antwerpen
Christoph Mantell, president Rotary Műlheim, Schloss Broich
Michel van Rijswick, verdienste voor de website van de Confrérie.

Verder kregen de volgende leden de verenigingsmedaille:
Peter en Petra Linders en Fred en Wilma van Ulft

