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Geachte Confraters, 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,  

 

De Grootmeester en de leden van de Grote Raad 

hebben de eer U uit te nodigen op hun 

negentiende   plechtig kapittel dat zal 

plaatsvinden op zaterdag 29 april 2023  in het                             

“ CC Mozaïek” te Kortessem 

 

   

Programma 

 

 

10 u     Onthaal confreries en mise en habit 

 

11 u Optocht naar de Sint Pieterskerk. 

Presentatie van de confreries en 

opening van het het kapittel met 

intronisaties. 

 

13 u   Receptie in de foyer CC Mozaiek 

 

14 u   Kapittelbanket met animatie door 

Dirk’s music 

 

 

Reeds geïntroniseerde leden worden gevraagd 

om hun kentekens te dragen. 

 

Personen die enkel deelnemen aan de 

intronisatieplechtigheid en de receptie, wordt  

een tussenkomst gevraagd van 15 € 

 

 

 
 

 

 

 

De Grootmeester en de leden van de Grote  

Raad bieden U volgend menu aan: 

 

 

Huisbier Cortus en aangepaste hapjes 

 

Warme Jonagold met uienconfijt, gebakken 

eendelever portosaus en glaasje porto 

 

Gebakken rode poon  

Risotto met Limburgse asperges  peterseliesaus 

 

Sorbet van peer overgoten met perenlikeur 

Vanderlinden 

 

Varkenshaasje   witloof gegaard in appelsiensap 

Zalf van wortelen  oesterzwam rode wijnsaus 

aardappel gratin 

 

Panna cotta geparfumeerd met chartreuse 

Soepje van Elsanta aardbeien Kletskop met munt 

 

Koffie met Cortus speculoos Erica Vanvuchelen 

 

Wijnen, bieren en frisdranken zijn in de prijs 

inbegrepen 

 

 

Dit banket wordt verzorgd door traiteur 

Stiennon 

 

 

Prijs: 65€ 
 

Voor de confrerie 

 

Rik Martens  Jos Daenen 

Grootmeester  Grootkanselier 



 

 

PRAKTISCH 
 

Kortessem is makkelijk te bereiken via de E 313   

- afrit 29 ( Hasselt- Oost) of  

- afrit 30 ( Diepenbeek). Volg richting 

Kortessem. 

- Het kapittel vindt plaats in CC De 

Mozaiëk Kerkplein 14, B-3720 

Kortessem. 

Parkeren mogelijk  achter het Cultureel 

Centrum. 

 

Verblijfsmogelijkheden 

 

- Express by Holiday Inn Hasselt   

        011  379300 
 hotel@express-hihasselt.com 
 www.hiexpress.com/exhasselt 

- Hotel Ambiotel 012 262950 

Veemarkt, 2  3700 Tongeren 

 

- Villa Curtricias 0473/992317 

       Dorpsstraat, 17 

       3720 Kortessem 

- In de swaene  0498/344313 

Dorpsstraat, 2  

3720 Kortessem 

- De Fruithoeve  0473 822542 

 Hertstraat, 48 

 3732 Hoeselt 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 
Terug te sturen of te e-mailen aan: 

Dhr NELISSEN Jef Grootintendant 

Reeweg,63 3720 Kortessem.  

Tel 0494 329191 – E-mail: 

jef.nelissen@confreriekortessem.be  uiterlijk 

voor 21 april 2023. Enkel de betaling geldt als 

inschrijving.  

 

Dhr/Mevr/Confrerie: 

…………………………………………………………

………………… …… …. …. …. …. …. …. …. ….. 

Neemt deel aan het banket met…….. personen  

aan 65 € = ……  €  en stort het verschuldigde 

bedrag op rekening nr BE07 7353 1818 7266 

van de Confrerie, Kerkplein,4 3720 Kortessem,  

 

Naam en Voornaam van de persoon, die 

geïntroniseerd wordt: 

 

Naam………………………………………… 

Voornaam……………………………………. 

 

Doel van de Confrerie : 
…………………………………………………
…………………….. 
Titel: 

…………………………………………………………

…………………………………. 

C.V:……………………………………………………

………………………………… … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … …  

… … … … … … … … … … … … … … … … …  
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