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 Schaffen, 28 februari 2018. 

 

Geacht lid, 

Het is ons een waar genoegen u uit te nodigen op onze 

JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 

op vrijdag 23 maart 2018  

die doorgaat in; Feestzaal  Hotel-Restaurant Koeckhofs (op wandelafstand v/d kaasmakerij) 

                          Michielsplein 4, 

3930 Hamont-Achel   

 
Zoals elk jaar koppelen we ook dit jaar weer een aangename en leerrijke uitstap aan onze algemene vergadering. 

Dit jaar gaan we naar de kaasboerderij Catharinadal, Catharinadal 5, 3930 Achel. 

De kaasboerderij Catharinadal is van oorsprong van de zusters Franciscanessen die er eeuwenlang woonden. 

De kaasmakerij is in 1990 ontstaan toen Bert en Peter Boonen naast hun melkvee-boerderij met 60 koeien er iets 

extra bij wilden gaan doen. Ze zijn begonnen met het maken van kaas en boter, later kwam er ook nog kruiden-

kaas en yoghurt bij. Op dit moment hebben ze een 210-tal verschillende soorten zuivelprodukten en een 100-tal 

koeien. Ze maken de kaas zoals die al 500 jaar gemaakt wordt met rauwe melk en natuurlijke eiwitten en minera-

len. Zo wordt het een echt natuurlijke kaas. 

Het programma van deze dag ziet eruit als volgt; 

 16u 15;  samenkomst  Kaasboerderij Catharinadal 
 16u:30;  rondleiding gedurende +/- 1,5 uur. 

 18u 30; statutair gedeelte met aansluitend een diner aangeboden door sponsors, die 

bekend gemaakt worden tijdens de avond in Koeckhofs 

Ook dit jaar hebben we gezorgd voor animatie met een komische tint! 

 

Openingsrede, jaarverslag, rekeningen 2017 en begroting 2018 door de Voorzitter, Dhr. Jaak Reyners. 

Gedeeltelijke bestuursherkiezingen - Colaers Guido en Hendrikx Eduard zijn uittredend en stellen zich opnieuw 

kandidaat;  

Heeft u belangstelling om ons bestuur te versterken, laat het ons weten. 

 

Om organisatorische redenen vragen we om de betaling en de inschrijving te doen via het secretariaat en dit alles  

graag voor vrijdag 16 maart 2018.  

Gelieve ook te laten weten of u deelneemt aan de rondleidingen en/of het avondfeest. 

 
OPGELET !  Wij vragen een bijdrage van € 20,- per persoon.  Hiervoor bieden wij u  een etentje en drank aan 

voor de ganse avond. Vanaf de derde persoon bedraagt deze bijdrage  € 40,-  per persoon. 

 

P.S. Gelieve in te schrijven per telefoon of e-mail. 

Dit bericht geldt als kennisgeving voor de Statutaire Algemene Vergadering. 

 

Met gemeende groeten,     

     De Voorzitter,     Secretaresse, 

                            Jaak Reyners                        Marion Theuws 

mailto:mollen@telenet.be
mailto:jaakreyners@skynet.be

