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Van de voorzitter 

Chers Consœurs et Confrères, 

Het Chaînejaar 2015 zal in mijn herinnering een jaar van grote - positieve -  

veranderingen blijven. In onze laatste bestuursvergadering van oktober 

jongstleden heb ik gezegd dat we de ‘oude’ Chaîne achter ons gelaten hebben 

en een nieuwe Bailliage hebben opgericht. 

Sinds de Algemene Ledenvergadering van maart 2015 zijn nieuwe 

bestuursleden aangetreden en anderen van plaats gewisseld en die wisseling 

van de wacht heeft ervoor gezorgd dat een frisse wind door de Bailliage van 

Nederland komt te waaien. En nu, zes maanden later, heeft iedereen al 

kunnen constateren waartoe dat geleid heeft. Een fantastisch mooie nieuwe 

website, informatieve en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, modernere 

flyers en ‘last but not least’ een prima verlopen en zeer gewaardeerd Grand 

Chapitre. 

De commissie ‘Next’ heeft ons de ogen geopend en de uitwerking van hun voorstellen - onder leiding 

van onze Chargé de Missions Siebe Stellingwerff Beintema, Chargée de Presse Caroline de Bruijn-

Eriks, Webmaster Cressida Esmann-Hakvoort  en met hulp van Grand Officier Rini Netten - mag er 

zijn. Een speciaal woord van dank gaat naar Cressida, die de afgelopen periode heel veel uren (en 

nog) besteed heeft aan de ontwikkeling van de website www.chaine.nl. 

Aan de andere kant van de medaille staat het verlies door overlijden van twee van onze trouwste 

leden: Adèle van Houten-Koppelman en Arne ter Borg. Vóór de lunch bij restaurant Da Vinci op 18 

oktober hebben wij hen herdacht. 

En om te eindigen met positief nieuws: weer zijn twee gekende bedrijven toegetreden als lid van 

onze Bailliage: het Kruisheren Hotel in Maastricht en Restaurant De Leuf in Ubachsberg. Ik verwacht 

dat wij met de nieuwe ‘eigentijdse’ uitstraling van onze Bailliage veel nieuwe leden mogen inschrijven 

in 2016.  

En als laatste hoop ik velen van u te mogen verwelkomen op ons ‘eindejaarsfeest’ bij ons lid ‘De 

Bloemenbeek’ in De Lutte. Ik heb het programma reeds mogen inzien en u zult zeker niet 

teleurgesteld worden. 

Met amicale groet, 

Gerrit de Kiewit 

Bailli Délégué - Commandeur 

Membre du Conseil Magistral 

 

 

Chaîne des Rôtisseurs 

Nieuwsbrief  



“ Mis het niet ”  

Kerstdiner met middagprogramma in Landhuishotel Restaurant  
De Bloemenbeek* in De Lutte 

Enige weken geleden had ik het genoegen om met onze confrère Raymond Strikker de contouren af 

te spreken voor ons kerstevenement in zijn prachtige Restaurant Landhuis De Bloemenbeek*. Hij 

heeft mij daarbij vol trots zijn prachtige etablissement laten zien en uiteraard de culinaire geneugten 
van de keuken laten proeven. 

Raymond heeft een zeer aantrekkelijk programma voor ons samengesteld. Het 

middagprogramma start om circa 13.30 uur bij De Bloemenbeek waarna we 

met oldtimerbussen vertrekken richting Havezathe De Herinckhave. Hier 

worden we in een prachtige kerstsfeer en onder stemmige 

Midwinterhoornklanken (door Raymond zelf) ontvangen. We gaan genieten van 

prachtige Christmas Carols afgewisseld met een vocaal miniconcert door een 

vleugel begeleid. Uiteraard met daarbij passende versnaperingen/dranken. 

Het avondprogramma start rond 19.00 uur met een feestelijk aperitief met 

amuses bouches. Het vijfgangen kerstdiner met passende wijnen wordt 

vervolgd in het restaurant van De Bloemenbeek. 

Tot besluit stelt Raymond voor om de dessertlekkernijen en eventuele kazen uit de streek als vijfde 

gang op een ongedwongen wijze in een andere ruimte te presenteren waarbij de keukenbrigade zelf 

ook acte de presence geeft en voor ons een mooie gelegenheid is voor de evaluatie. 

Jan Wever 

Bailli Regional 

 

 

Uit het leven van een Bailli  

De activiteiten van een Bailli beginnen in september/oktober als het bestuur het 

programma voor het volgende jaar vaststelt. Hierbij moet evenwicht bewaard worden 

in de verdeling van de diners en lunches over de regio’s, de professionele leden en 

ruimte voor nieuwkomers. De regionale Bailli’s adviseren het bestuur hierin. Als het 

voorlopige plan vastligt nemen de Bailli’s contact op met de restaurants en stemmen 

af of dit past in de planning van de restaurateur. Zo nodig wordt het programma 

aangepast. 

Vier tot zes weken voorafgaand aan het evenement wordt in overleg met het restaurant de 

uitnodiging gemaakt en de prijs vastgelegd. Hierbij wordt gekeken of in de omgeving van de locatie 

interessante activiteiten zijn zodat onze leden dit kunnen combineren (b.v. bezoek Brand brouwerij, 

paleis Soestdijk, militair museum ect.). De uitnodiging met het programma wordt aan het bestuur ter 

goedkeuring voorgelegd. Hierna wordt het via de website en/of per mail aan de leden gestuurd.  

Het bestuur en de Bailli houden een lijst met deelnemers bij- inclusief hun dieetwensen- en maken de 

tafelindeling. Dit gaat naar de restaurateur zodat hij rekening kan houden met het aantal 

deelnemers, hun dieet en de lijst kan gebruiken voor de afrekening. 

Ondertussen laat de Bailli een oorkonde drukken en zorgt hij ervoor dat die bij hem afgeleverd wordt. 

Ook worden de naamkaartjes voor de tafelschikking gedrukt. 

Op de dag zelf is de Bailli bijtijds aanwezig om de vlaggetjes op de tafel te zetten, de tafelindeling en 

het banier op te hangen en de naamkaartjes op tafel te leggen. Volgt nog  na afloop de evaluatie en 

het dankwoord voor de witte en zwarte brigade en de overhandiging van de oorkonde. Daarna moet 

de boel weer worden opgeruimd. 



Wim Sluijter 

Bailli Regional 

 

GRAND CHAPITRE IN MÜNSTER 

Van 17 tot en met 20 september jongstleden heeft een groep Nederlandse leden van de Chaîne 

deelgenomen aan het Duitse Grand Chapitre, dat werd gehouden in de prachtige stad Münster. 

An de Bijll Nachenius heeft een boeiend verslag geschreven over deze reis, dat hier te lezen is. 

Lees het verslag   

 

Wist u dat ….. 

 

Op de vernieuwde website leuke verslagen van diverse evenementen staan. U kunt deze vinden 

onder Evenementen > ARCHIEF EVENEMENTEN > 2015 of door op deze link te klikken Archief 

evenementen 2015  Als u onder het verslag klikt op 'meer informatie' volgt het gehele verslag van 

het evenement met bijbehorende foto's.  

 

Er een aantal nieuwe restaurants genoemd worden zoals:  

 Jan van de Krent, Zutphen   

 Restaurant de Leuf *, Ubachsberg   

Diverse restaurants op de website bijzondere arrangementen plaatsen waar u van kunt gaan 

genieten, zo ook deze maand Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven Delden.  

 

CARELSHAVEN GAAT WILD!   

 

Memory lane 

 

Hiernaast ziet u een foto van de allereerste Bailli 

Délégué van Nederland. Professor Brans en zijn 

echtgenoot. Statig gefotografeerd tijdens het Grand 

Chapitre in juni 1967 in Clichy, Seine in Frankrijk. 

 

http://www.chainedesrotisseurs.nl/evenementen/verslag-van-het-grand-chapitre-in-munster
http://www.chainedesrotisseurs.nl/evenementen?year=2015
http://www.chainedesrotisseurs.nl/evenementen?year=2015
http://www.chainedesrotisseurs.nl/restaurants---hotels/jan-van-de-krent-zutphen
http://www.chainedesrotisseurs.nl/restaurants---hotels/restaurant-de-leuf-ubachsberg
http://www.chainedesrotisseurs.nl/nieuws

