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Zaterdag, 4 maart 2023 
 
 

14.30u  Welkom door Paul Vanneylen,  
voorzitter van de  
Commanderij Kempen 

 

14.40u Officiële opening  
 door mevr. Vera Celis,  
 burgemeester van Geel 
 

 

 

  



 

 

Beste Wijnliefhebber, 
 

Het bestuur en de leden van de Commanderij Kempen van de 
Vlaamse Wijngilde heten u van harte welkom op hun tweeën-
twintigste editie van de Wijnfocus. 
 
Diegenen die reeds eerder onze wijnbeurs bezochten weten 
dat ze hun opgedane ervaring in een gezellige en ongedwon-
gen sfeer kunnen verderzetten. 
 
Voor de anderen hopen we dat hun bezoek een openbaring 
mag zijn voor wat de wijnhandelaars te bieden hebben. 
Het proefaanbod van onze beurs: Frankrijk, Spanje, Duitsland, 
Italië, Bulgarije, Oostenrijk, Australië, Chili, Argentinië, Honga-
rije, Luxemburg, Portugal, Zuid-Afrika, Californië, Nieuw-
Zeeland enz. 
 
Wij wensen u alvast mooie en verrijkende ontdekkingen en 
veel proefgenot tijdens uw degustatiewandeling en hopen u 
volgend jaar in maart terug te ontmoeten. 
 

Het bestuur en de leden van de Commanderij Kempen 



 

 

Leijnen & Partners 
Elke klant is belangrijk: ook als particulier willen wij U helpen met uw verze-
keringen en beleggingen. Daarom houden we van een persoonlijke benade-
ring. We willen met u communiceren, uw behoeften detecteren en op basis 
daarvan doeltreffende verzekeringsoplossingen uitwerken. Uw verzekerings-
pakket is als een schaakbord: met onze hulp doet u de juiste zet en wint 
u op alle fronten. 

Onze missie is dat U als klant écht koning(in) bent. 

Met L&P staat u nooit schaakmat! 

Verzekeringsmakelaar Leijnen & Partners 

Kollegestraat 5 

2440 Geel 

 

Tel. 014583592 

Fax. 014581719 

verzekeringen@leijnen.be 



 

 

Stand: 1 



 

 



 

 

Stand: 2 



 

 



 

 

 Stand: 3 



 

 



 

 

Stand: 4 

diVines brengt een vleugje Provence naar België 
 
Wij zijn Antwerpenaren met een wijngaard in Rasteau in de zuidelijke 
Rhônevallei en verdelen onze eigen wijnen exclusief aan particulieren 
en horeca, rechtstreeks van op het domein. 
Naast onze rosé, witte en rode pareltjes uit Rasteau, bieden wij ook een 
aantal referenties aan uit buurdorpen Gigondas, Vacqueyras, Vinsobres, 
Sablet, Cairanne en Châteauneuf-du-Pâpe.  
 
Om de Provençaalse ervaring compleet te maken, biedt diVines ook 
andere topproducten aan naast wijn. 
Onze olijfolie is een Nyons AOP, de eerste Cru olijfolie in Frankrijk en 
gemaakt van de unieke zwarte olijf "tanche". Deze zwarte parel is apart 
te verkrijgen in natuur-vorm, maar ook in een heerlijke tapenade en affi-
nade. 
diVines biedt ook honing aan met typische smaken uit de Provence. 
Naast de koning van de honing, de lavendelhoning, vind je bij ons ook 
de pittige “Fleurs de Provence” honing, vloeibare “Garrigue” honing en 
stevige witte heidehoning. 

+32 (0) 495 59 68 88 
info@divines.be 

 

divines.be 



 

 

De Notelaar Kasterlee biedt u twee formules aan: enerzijds ons 
restaurant, anderzijds onze feestzalen waar we garant staan voor 
de totaalverzorging van al uw grote of kleine feesten: huwelijks-
feesten, seminaries en conferenties, koffietafels, thema-avonden, 
communiefeesten, jubileums en veel meer.  Aarzel niet om ons 
meer informatie te vragen.  

Kattenberg 31 
2460 Kasterlee 
 
Tel.: +32 (0)14/75 93 15 
info@denotelaarkasterlee.be  

www.denotelaarkasterlee.be  

mailto:info@denotelaarkasterlee.be
http://www.denotelaarkasterlee.be/
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Weingut Himmeroder Hof is gevestigd in de gebouwen van een 
voormalig cisterciënzer klooster, dat voor het eerst vermeld werd 
in 1152.  Het is familiebezit sinds 1830.  
Het wijnhuis heet jullie ook welkom in hun mooie gastenkamers.  
 
De belangrijkste druivensoorten die verbouwd worden zijn Ries-
ling, aangevuld met Pinot Blanc, Pinot Gris en Rivaner. Voor de ro-
de wijnen worden Pinot Noir, Domina en Dornfelder voornamelijk 
gebruikt. De wijnen zijn overwegend droog en fruitig. 
 
Wijnproeven ter plaatse kan steeds plaatsvinden in onze degusta-
tieruimte, na afspraak. 



 

 

Door het innovatieve karakter van onze partners, zijn we als bedrijf ge-
groeid in de verschillende technologieën. Hierdoor mogen we ons al 25 
jaar toonaangevend leverancier van snij- en lastechniek noemen. We be-
houden deze reputatie door continu bij te scholen om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  
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GSM: 0475 35 23 35 

Mail: info@lazanja.be 
 

Beersebaan 62,  

2310 Rijkevorsel 
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 ______________________________________________ 
      

 

La Riojana b.v.b.a. 

 
Hundelgemsesteenweg 533 , 9820 Merelbeke 

Carlos: 0497 978 078 
Aina: 0497 978 077 

e-mail: info@lariojana.be - www.lariojana.be 
 ______________________________________________ 
  

We verkopen en leveren spaanse topwijnen over heel België.  
 ______________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds 1982 is La Riojana een begrip wanneer  

het gaat om Spaanse kwaliteitswijnen.  

We behoren tot de 50 beste wijnhandels in Vlaanderen.  
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 Notities 



 

 



 

 

Commanderij Kempen 
 
 
De Commanderij Kempen maakt deel uit van de Vlaamse Wijn-
gilde die uit meer dan 35 commanderijen bestaat. 
Zij werd gesticht in 1973 onder leiding van o.a. dr Jan Marinus 
te Herentals. 
 
Doelstelling is dat de leden kennis kunnen delen over de wijn in 
het algemeen, het vinificatieproces, het degusteren, het her-
kennen, het bewaren van wijn. 
 
De degustaties behandelen tal van onderwerpen: wijnregio’s, 
druiven en technische onderwerpen. 
 
Om lid te worden van de commanderij dienen de kandidaten 
gesteund te worden door 2 peters, leden van de commanderij 
die de kandidaturen indienen bij het bestuur. 
 
Het bestuur dat jaarlijks op een algemene vergadering verkozen 
wordt, bestaat uit: 
 
Voorzitter: Paul Vanneylen     
Penningmeester: Tom Gilles    
Secretaris: Harry Gielen    
Wijnmeester:  Lode Verhulst   


