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FOCUSSEN OP GEZONDHEID EN 
DUURZAAMHEID

DOMAINE LA BUTTE AUX BOIS · Paalsteenlaan 90 · 3620 Lanaken · Belgium · Tel +32 89 73 97 70 · www.labutteauxbois.be

Marc Alofs
Directeur Domaine La Butte aux Bois 
marc.alofs@labutteauxbois.be

Geachte gast, geachte lezer, 

Domaine La Butte aux Bois heeft een schitterend eerste halfjaar 2019 achter de rug. De combinatie van de 
hotelclassificatie 5***** Superior en 2 Michelin-sterren, uniek in Vlaanderen en de Euregio, heeft ervoor gezorgd 
dat onze gastenkring in alle windrichtingen uitbreidt. Terzelfdertijd neemt ook het aantal herhalingsbezoeken toe. 
Tevreden gasten moet je verdienen! De goede gang van zaken is de verdienste van een sterk team dat elke 
dag opnieuw uiterst deskundig, enthousiast en gemotiveerd het beste van zichzelf geeft. De collega’s weten 
zich daarbij gewaardeerd én gesteund door de eigenaarsfamilie Bullens die constant investeert in de upgrade 
van het dienstenaanbod en vernieuwing en uitbreiding van de hotel- en restaurantinfrastructuur. 
Nieuwe keuken. Eind 2017 kende de befaamde Michelin-gids ons restaurant La Source een tweede ster toe. 
Die hoge culinaire onderscheiding legt een forse druk op de schouders van het team en heeft Eric Bullens ertoe 
aangezet om een compleet nieuwe keuken te installeren. Sinds juli dit jaar is de vernieuwing & uitbreiding een 
feit: uitgerust met de modernste apparatuur en milieutechnisch en qua duurzaamheid ‘state-of-art’. De nieuwe 
lay-out van de keuken en de implementatie van innovatieve technologieën vereenvoudigen en verbeteren de 
arbeidsprocessen en komt de efficiëntie ten goede. Het goede nieuws voor onze gasten is dat onze koks nog 
meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de finale afwerking en presentatie van de gerechten. Streven naar 
perfectie blijft een constant objectief, voor onze gasten is alleen het beste goed genoeg. Vraagt u gerust eens 
een rondleiding in de keuken!
Medical Skincare. Deze herfst voegen we een extra zuil toe aan onze dienstverlening in Spa Retreat La Forêt: 
Medical Skincare. Onder auspiciën van Dr. Yolande Bullens wordt door Bibi Faas, nog effectvoller invulling gegeven 
aan huidverjonging en huidverbetering. Dr. Bullens initieerde met hetzelfde doel eerder een succesvolle eigen 
verzorgingslijn ‘La Forêt by dr. Bullens’; zorgvuldig geselecteerde producten die aan de hoogste kwaliteitseisen 
voldoen. Dr. Bullens’ Dermaclinic blijft aanwezig in onze Spa. De succesvolle combinatie van een omvangrijk en 
kwalitatief hoogstaand aanbod aan schoonheids- en gezondheidsbehandelingen onder één dak is uniek. 
In uw handen, een boordevol & nieuw magazine ‘Life in Style’, geniet u met ons mee?
Een welgemeende dank voor uw vertrouwen en … graag tot binnenkort in ‘de Butte’,

Met achtingsvolle groeten,
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6  DÉJEUNER, NUIT RÉDUITE | RÉSERVER VITE

9  EVENT ROTARY LANAKEN | 12 & 13 OKT

11  EVENT WILDBRUNCH | 20 OKT

12  INTERVIEW MET WILLY GILISSEN

17  EVENT SABERO & LA SOURCE | 10 NOV

18  EVENT PRIVILEGE | 17 NOV

20  REPORTAGE 24 UUR LA SOURCE 

24  SPA RETREAT LA FORÊT NEWS

28  SPA RETREAT LA FORÊT FACILITEITEN

29  DOMAINE WEBSHOP

31 CADEAUBONNEN

33  EVENT SINTERKLAASMATINEE | 24 NOV

34  KERSTMIS EN OUD & NIEUW

35  EVENT KERST IN RESTAURANT  
LA SOURCE  | 25 & 26 DEC

36  EVENT FEEËRIEKE KERSTBRUNCH |  
25 & 26 DEC

37  EVENT SOIRÉES DANSANTES | 24 & 25 DEC

38  EVENT NEW YEAR’S EVE GALA | 31 DEC

39  EVENT NIEUWJAARSBRUNCH | 1 JAN

40  INTERVIEW MET PETER MANET

42  ACTIVITEITEN AGENDA HERFST & WINTER 
2019 – 2020

43  ONTHAASTEN IN DE WINTER

44  EVENT VALENTINE | 14 FEB

46  EVENT 5 GANGEN GALA DINER | 26 FEB

47  TEFAF 2020

49  EVENT KREEFT & CHAMPAGNE –  
SOIRÉE | 14 MRT

50  INTERVIEW MET DANIEL GEURTS

UW WELZIJN LIGT ONS NAUW 
AAN HET HART!
WIJ VERHEUGEN ONS EROP U MET 
ONZE EXPERTISE, UITSTEKENDE 
PRODUCTEN EN INDIVIDUELE 
BEHANDELINGEN TE MOGEN 
VERWENNEN.
Voorste rij: Rafaella, Julie, Sofie (Ass. Spa Manager), Bibi
Tweede rij: Lize, Rachel (Spa Manager), Sandra, Denise, Herm,
Chloë, Barbara, Demi, Fien

INHOUD |  EVENTS
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Op veler verzoek: extra ruimte voor onze  
‘ fine dining-experience’ in de drukke 
weekenden!
Vanaf september 2019 verrassen, verbazen en 
verwennen chef Ralf Berendsen en zijn team, tijdens 
de lunch in restaurant La Source op 
zaterdagmiddag!
Reserveer de lunch in La Source, samen met een 
overnachting en ontvang het ontbijt  
(t.w.v. € 30,00 p.p., t/m maart 2020) gratis! 
Geniet van de bijzondere keuken, de aangename 
bediening, de serene omgeving en het ruime uitzicht 
op het omliggende park.

DÉJEUNER, NUIT RÉDUITE | RÉSERVER VITE
OVERHEERLIJK LUNCHEN  | AANTREKKELIJK OVERNACHTEN 

MENU
Fingerfood

■

Amuses 
■

Steur & kaviaar  
Imperial Heritage Caviar    

■

Carabinero 
Kalfstong | jalapeño | pistache   

■

Tarbot
Vin Jaune | Gillardeau | finger lime

■

Zwezerik  
Cacao | tuinbonen | morilles    

■

Ree  
Zwarte olijf | ananas | walnoot | miso    

■

Geaffineerde kazen van onze chariot  
■

Tahiti vanille soufflé  
Aardbei variëteiten

Het actuele menu vindt u op onze website, dit 
varieert regelmatig en is beschikbaar tijdens de 
lunch op zaterdag.

Prijs lunch:
4 gangen: € 95,00
5 gangen: € 125,00
7 gangen:  € 160,00

info@restaurantlasource.be
+32 89 73 97 77

Reserveren 

in Restaurant 

La Source? 
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MARRES
I N T E R I E U R

FLEXFORM

KNOLL

LIVING DIVANI

MDF ITALIA

MINOTTI

POLIFORM

ROLF BENZ

VITRA

& MORE

W W W . M A R R E S . C O M

totaalprojecten  •  internationaal  •  maatwerk
interieurdecoratie  •  designmeubilair  •  persoonlijk advies
Marres Interieur staat voor hoogwaardig interieuradvies op maat. 
Gaande van advies aan huis, maatwerk of totaalprojecten. Ons team van
interieurarchitecten helpt u graag verder met de realisatie van uw project. 
Laat u inspireren, verbazen en verassen bij Marres Interieur!

Tongersesteenweg 37, Lanaken    •    +32  89  71  41  20    •    info @marres.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 18:00
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Marres Interieur staat voor hoogwaardig interieuradvies op maat. 
Gaande van advies aan huis, maatwerk of totaalprojecten. Ons team van
interieurarchitecten helpt u graag verder met de realisatie van uw project. 
Laat u inspireren, verbazen en verassen bij Marres Interieur!

Tongersesteenweg 37, Lanaken    •    +32  89  71  41  20    •    info @marres.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 18:00

  Zaterdag 12 oktober Zondag 13 oktober
  TASTING NIGHT TASTING BRUNCH
 Welkom: Vanaf 19.00 uur Tussen 12.00 uur en 12.30 uur
 Culinair: Italiaanse Antipasti 5 gangen verwenbrunch
 Inclusief: Apero, luxe proefwijnen, waters en mokka Apero, luxe proefwijnen, waters en mokka
 Bye Bye: 23.00 uur 16.30 uur
 Prijs: € 39,00 p.p. € 97,50 p.p.

Neemt u deel aan deze events, dan kan u meteen genieten van de fijne wijnen 
van Ad Bibendum, geselecteerd door Rotary Club Lanaken Maasland.  
De opbrengst van deze wijnactie is ten voordele van goede doelen.

 ZATERDAG 12 OKTOBER | ZONDAG 13 OKTOBER 
ROTARY LANAKEN
CHARITY EVENTS

EVENT

Overnachten 
op zondag aan 

50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer

Onze Lanakense Rotary Club organiseert twee bijeenkomsten met 
als thema: delen = vermenigvuldigen
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Prijs vanaf 12.00 uur: € 102,50 p.p. inclusief aperitief, begeleidende 
wijnen, waters en mokka 

Prijs kids: € 4,50 per levensjaar inclusief kinderchampagne en 
frisdranken (t/m 15 jaar)

Prijs wandeling & ontvangst: € 7,50 p.p., kids tot en met 6 jaar: € 4,50

■  Vroege vogels ontvangen we om 09.00 uur of 
om 10.00 uur met koffie, thee & viennoiserie. 
Ervaar de kleurenpracht van de Hoge Kempen, 
tijdens een gezinswandeling van één uur of van 
twee uur met een Nationaal Park-Ranger.

■  We ontvangen u met familie en vrienden, voor 
de luxe Wildbrunch tussen 12.00 uur en 12.15 uur. 

■  Laat u door het La Butte aux Bois-team 
verwennen met:

  Een luxe selectie voorgerechten, waaronder 
kreeft & oesters

  Een verrassende velouté 

EVENT

Overnachten 
op zondag aan 

50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer

 ZONDAG 20 OKTOBER 
WILDBRUNCH
HOORNGESCHAL, HEMELS GENIETEN & HERFSTKLEUREN IN 
DE HOGE KEMPEN

  Verfijnde hoofdgerechten van wild, vlees & vis, 
speciaal voor u aan het buffet op bord bereid

  Een smaakvolle presentatie van Belgische & 
Franse kaasjes

  Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk 
& genereus gepresenteerd 

■  Verbaas uzelf tijdens een onvergetelijke 
roofvogel-workshop en laat u vereeuwigen met 
unieke exemplaren. 

■  Geniet van de prachtige tonen van het 
Jachthoornblazers-ensemble tot het eind-
‘signaal’ rond 17.30 uur.
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WILLY GILISSEN, ONDERNEMER MET  
EEN HART VOOR JONGE KUNSTENAARS 
“IK ZAG MEZELF NIET HELE DAGEN GAAN GOLFEN”

In Saint-Tropez op een luxejacht genieten van de 

mediterrane zon, investeren in vastgoed, een wijngaard 

aanleggen: het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden 

die een gefortuneerde ondernemer heeft om na jaren van 

hard labeur aan een nieuw leven te beginnen. Willy 

Gilissen heeft een andere passie gevonden. Hij opende 

enkele maanden geleden kunstencentrum GLO’ART, 

waar hij jonge kunstenaars de kans biedt om zich te 

ontwikkelen. “Ik word er intens gelukkig van om hen bij 

ons te zien evolueren”, zegt hij. 

“Kom, spring maar achterop”, roept Willy Gilissen 
enthousiast achter het stuur van een golfkarretje. 
Langs houten paden verkennen we zijn bosrijk 
domein in Neerharen, dat hij de voorbije jaren 
stelselmatig uitbreidde en transformeerde tot een 
artistieke plek. De weggetjes slingeren zich tussen de 
bomen langs waterpartijen en prieeltjes. Aan 
weerszijden van het parcours werden over een 
oppervlakte van enkele hectaren zo’n 1600 
kunstwerken geplaatst, allemaal in geklimatiseerde 
kasten met UV-bescherming. Het adjectief uniek is 
hier niet misplaatst.
Sinds 2013 inviteert Willy Gilissen maandelijks een 
tiental beloftevolle kunstenaars uit alle hoeken van 
de wereld voor een verblijf van vier weken. Ze krijgen 
onderdak in de buurt en worden elke dag met een 
busje naar het domein gebracht, waar ze met hun 
penseel aan de slag kunnen in één van de ateliers. Om 
het project GLO’ART – de afkorting van Global Art 
Center – in goede banen te leiden, werden zes mensen 
in dienst genomen. Willy’s echtgenote Madeleine 
verzorgt de public relations, hijzelf pleegt als CEO 
constant overleg met zijn medewerkers. Vraag die je 
je hierbij kunt stellen: waarom kiest iemand na vijftig 
jaar ondernemerschap opnieuw voor de drukte?

“Madeleine en ik zijn geen mensen die lang stil 
kunnen zitten”, zegt hij. “In het midden van de jaren 
negentig kochten we Isla de Sa Ferradura, een eiland 
ten noorden van Ibiza. We maakten daar iets moois 
van, al zeg ik het zelf. Het werd in The New York 
Times onder de complimenten bedolven en in een 
Duitse dagblad stond letterlijk: ‘Nur das Wasser ist 
nicht aus Gold.’ We hadden zelfs een grot met een 
solarium en een sauna. Onder anderen Puff Daddy 
en de president van Kazachstan waren er op bezoek. 
We vlogen er ook vaak zelf naartoe, maar het 
onderhoud kostte op de duur te veel energie. 
Daarom verkochten we het in 2006. Daarna 
bouwden we een villa in Mauritius, maar als je 
telkens 23 uur moet vliegen, gaat de pret er na een 
tijdje af.”

Hoe bent u er dan toe gekomen om in Neerharen 
een kunstencentrum te bouwen?
“Na vijftig jaar ondernemerschap vond ik dat het tijd 
was om van het leven te genieten. Maar op dag één 
van mijn pensioen stelde ik mezelf de vraag: genieten, 
wat is dat? Het ondernemen wilde ik niet helemaal 
loslaten, want dat zit in mijn bloed. Hele dagen gaan 
golfen was niks voor mij. Omdat ik in de loop der 
jaren kunst leerde appreciëren, wilde ik samen met 
vrienden een schildersclub oprichten en zelf kunst 
gaan maken. Ik had echter snel in de gaten dat ik dat 
maar beter kon overlaten aan echte artiesten.”
“Zo ontstond het idee om voor jonge mensen met een 
artistieke aanleg iets te betekenen. Dat inzicht was de 
kiem van GLO’ART. In het begin moesten we zelf op 
zoek naar talent via kunstacademies, universiteiten 
en galeries, maar nu krijgen we stapels portfolio’s uit 
alle continenten. Het mooie van dit concept is dat de 
geselecteerde kunstenaars elkaar motiveren.  
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Zij hebben nauwelijks een inkomen en krijgen hier de 
kans om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is zo 
leuk en dankbaar.”

Het ondernemen zit in uw bloed, zegt u.
“Ik ben geboren op het Onze Lieve Vrouweplein in 
Maastricht, waar mijn ouders drie textielwinkels 
hadden. Ze verkochten ondergoed, stropdassen, 
hemden, noem maar op. Nu wilde het toeval dat 
tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
de joodse familie Wiener bij ons onderdook. Dat gaf 
soms spanningen, hoor, met zoveel mensen op een 
beperkte oppervlakte. Wie ooit Het Achterhuis (de 
dagboekbrieven van Anne Frank, red.) las, weet 
waarover ik het heb.”
“Na de oorlog begon meneer Wiener zelf met een 
textielateliertje, niet groter dan een kamer. Hij had 
nauwelijks meer dan een kniptafel en een strijkijzer. 
Toen hij vrij onverwacht met zijn gezin naar Israël 
vertrok, nam mijn vader dat bedrijfje over. Hij kwam 
daar elke dag vier minuten, met het voorspelbare 
gevolg dat het snel dichtging. Op dat ogenblik was ik 
nog te jong om een zaak te beginnen, maar na mijn 
legerdienst – ik leerde daar organiseren – voelde ik 
me klaar om op eigen benen te staan.”

En u ging van start in dat kamertje.
“Precies. Ik begon met het maken van 
verpleegstersschorten. Als ik er enkele had verkocht, 
beschikte ik over net genoeg geld om materiaal aan te 
kopen voor een volgende serie. Zo begon dat te 
groeien, tot ik op zeker ogenblik over het kapitaal 
beschikte om de productie over te brengen naar de 
vroegere sigarenfabriek Martinez in de 
Tongersestraat. Het bedrijf werd Wiener 
International gedoopt, naar de naam van de stichter 
van het ateliertje waar het allemaal begon.”
“Toen de textielindustrie in een neerwaartse spiraal 
terechtkwam, trokken we voor de aankoop van 
materialen naar Azië. Daar merkten we dat we onze 
collecties daar ook konden laten fabriceren. We 
openden er productieateliers, maar daar hield het 
niet mee op. We evolueerden stilaan naar een 
handelsmaatschappij, die alleen nog maar kleding 
kocht en verkocht. Ons model was gebaseerd op de 
aankoop van grote hoeveelheden en de verkoop met 
kleine winstmarges. Dat werkte.”
“Op een dag zat ik in de Efteling op een terras een 
koffietje te drinken. Toen ik naar de voorbijgangers 
keek, zag ik dat bij wijze van spreken iedereen 
vrijetijdskleding van Wiener droeg. (lacht) Dat gaf 

me best wel een fijn gevoel. Als ondernemer wil je 
uiteraard winst maken, maar je wilt ook dat je 
bedrijf goed draait omdat je een verantwoordelijkheid 
hebt naar je werknemers. Op het hoogtepunt waren 
er dat zo’n vijfhonderd, die allemaal een gezin 
vertegenwoordigden. Ik beschouwde het altijd als 
mijn ethische plicht om ervoor te zorgen dat zij 
inkomenszekerheid hadden.”

Waarom stopte u ermee?
“Mijn leeftijd had ermee te maken, maar ook de 
instortende markt. Door de politieke en economische 
hervormingen van de toenmalige Sovjetleider 
Michail Gorbatsjov en de val van de Berlijnse Muur 
gingen de grenzen van Oost-Europa open. Dat had 
een grote impact op onze omzet. Ik had nog wel 
even kunnen doorgaan, maar er was geen opvolging. 
Geen van onze drie dochters had zin om in het 
bedrijf te stappen. Verkopen was dus een voor de 
hand liggende beslissing.”

Als ondernemer wil je winst maken, zegt u. Was 
dat voor u de hoogste prioriteit?
“Met de hand op het hart: nee. Ik weet dat het 
ongeloofwaardig klinkt uit de mond van een 
werkgever, maar geld was nooit een motivatie. Weet 
je wat dat voor mij was? Het rapportcijfer op school. 
Als je hard studeert voor je examens en je die 
inspanningen beloond ziet met goede punten, ben je 
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een tevreden leerling. Winst is voor een bedrijfsleider 
de goedkeuring van zijn beleidskeuzes. Je gaat me 
natuurlijk niet horen beweren dat geld onbelangrijk 
is. Als ik niet over voldoende middelen beschikte, 
kon ik GLO’ART niet uitbouwen. Maar nogmaals, 
het is niet de essentie. Op het einde van je leven haal 
je daar niet de ultieme voldoening uit.”

Wat is voor u dan de zin van het leven?
“Dat is de illusie die je eraan kunt geven. Als je jong 
bent, stel je voor jezelf een aantal doelen. 
Toekomstperspectief geeft je de motivatie om je tijd op 
deze planeet zinvol in te vullen. Ik wilde een bedrijf 
uitbouwen, dat is me gelukt. Toen ik een eiland kocht, 
wilde ik er iets moois van maken. Dat is me gelukt. Nu 
wil ik van dit kunstencentrum een plaats maken waar 
jonge kunstenaars een platform krijgen om een 
schitterende toekomst uit te bouwen. Dat geeft me hier 
en nu de mentale kracht om als een gelukkig mens in 
het leven te staan. Als ik terugblik, dan moet ik 
besluiten dat je vooral voldoening haalt uit datgene 
wat je voor anderen kunt betekenen. Dat is één van 
mijn principes: als je iets doet, doe dan datgene wat je 
leuk vindt én waarmee je iemand helpt.”

Wat vindt uw echtgenote ervan dat u zoveel tijd 
en energie in GLO’ART steekt?
“Zij staat daar voor honderd procent achter, maar je 
kunt het haar misschien beter zelf vragen.” (lacht)

Mevrouw Gilissen, wat vindt u ervan dat uw 
echtgenoot na een lange loopbaan in het 
bedrijfsleven nog zo druk bezig is?
“Dat vind ik helemaal oké. We delen een passie voor 
kunst, ik kan het alleen maar toejuichen dat hij 
kunstenaars uit alle windstreken naar Neerharen laat 
komen. Ik herinner me nog hoe het eigenlijk 
begonnen is. We hebben altijd veel gereisd en 
indrukken opgedaan. We bezochten veel galeries in 
China en ontdekten een prachtig beeldenpark in 
Hongkong. Toen we daar rondwandelden, zei Willy: 
‘Dat is eveneens mogelijk in België.’ We zagen ook 
veel moois in Uruguay, waar we veel boeiende 
kunstenaars ontmoetten.”
“Zo kwam hij op het idee om ons huis open te stellen 
voor jong talent uit alle landen. We hadden voordien 
een loods tot atelier omgebouwd om zelf te schilderen, 
maar zoals hij al zei: hij kwam tot het inzicht dat hij 
dat maar beter kon overlaten aan jongelui die daar 
meer aanleg voor hadden. Weet u, Willy is een 
detaillist, hij ziet alles en is ontzettend gedisciplineerd. 
Als hij zich iets voorneemt, doet hij dat ook. 
Bovendien is hij een visionair en een createur. 
Vooruitzien en dingen tot stand brengen, dat typeert 
hem al zolang ik hem ken.”

Wilt u een bezoek brengen aan Glo’Art, slechts 200 

meter verwijderd van Domaine La Butte aux Bois? 

Bekijk de openingstijden op: www.gloart.be
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Tot …. voorjaar 2018 …. de naam van de oude zaak 
ging in de keukenmixer om een fenomenale 
‘come-back’ te realiseren aan de Roerkade in 
Roermond: in hetzelfde jaar door Guide Michelin 
direct gewaardeerd met twee Michelin-sterren!
U luncht vandaag in een vier-sterrenrestaurant 
te Lanaken!
Nico Boreas & Ralf Berendsen bereiden 
éénmalig een exquise 6 gangen lunch, begeleid 
door uitmuntende wijnen van Sonja Boreas & Thijs 
van Sambeeck. Limburgs genieten in optima 
forma!
Wij ontvangen u tussen 12.00 uur en 12.30 uur.  
Het aantal couverts is beperkt!

Prijs: € 275,00 p.p. inclusief luxe 
aperitief, wijnbegeleiding, waters en 
mokka met friandises

15 jaar lang was Nico Boreas, samen met zijn  
vrouw Sonja, de drijvende kracht achter het 
twee-sterrenrestaurant Boreas te Heeze.
Het bekende horeca koppel verkocht Boreas in de 
zomer van 2016 en koos voor een ‘sabbatical’.

www.sabero.nl

 ZONDAG 10 NOVEMBER 
SABERO  &  
LA SOURCE 
ONGEËVENAARDE  
PERFECTIE & PASSIE

EVENT

Overnachten 
op zondag aan 

50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer
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 ZONDAG 17 NOVEMBER 
PRIVILEGE: EXCLUSIVE 
LIFESTYLE EVENT
BE PRIVILIGED, BE SPOILED

Entree:  Tussen 12.00 uur en 12.30 uur voor een  
sfeervolle & stijlvolle middag

Flaneer:  Een exclusief LifeStyle event met ‘trouvailles’ 
voor de feestdagen, verbazingwekkende 
destinaties, verrassende modeshows, 
opvallende presentaties, trends & eye-openers, 
smaakvolle proeverijen, stijlvolle muziek en 
volop beleving!

Beleef:   Ervaar de nieuwste modellen van Range Rover 
& Jaguar

Geniet:  Een sterren walking dinner: De Chefs van 
Domaine La Butte aux Bois; Chef Ralf 
Berendsen verwent u deze middag 
samen met Chef Sander Roos & Chef Robert 
Levels.  

Finale:  Compleet verzorgd, ook de kids tot 18.00 uur 

Prijs: € 150,00 p.p. inclusief aperitief, 
begeleidende wijnen, waters en mokka

Prijs kids:€ 4,50 per levensjaar inclusief 
frisdranken (t/m 15 jaar)

EVENT

Overnachten 
op zondag aan 

50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer

Sander Roos
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Ralf Berendsen

Robert Levels
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24 UUR LA SOURCE
EEN EXCLUSIEVE BLIK ACHTER 
DE SCHERMEN

La Source is het enige 2 sterren Michelin-restaurant in 

combinatie met een 5 sterren Superior hotel in België. Deze 

zomer werd de keukeninrichting compleet vernieuwd en 

uitgebreid. LIFE IN STYLE grijpt deze gelegenheid aan om 

u een exclusieve blik te gunnen achter de schermen van het 

gerenommeerde sterrenrestaurant van Relais & Châteaux 

Domaine La Butte aux Bois.    

Strak schema
Het verloop van een werkdag in La Source volgt een 
strak tijdsschema. Elke morgen wordt de keuken 
grondig onder handen genomen door een poetsploeg 
van het hotel, van de vloer tot het plafond. Rond de 
klok van twaalf verzamelt het team voor een 
briefing door de chef over de voorbereidingen voor 
het diner. De eerste gasten gaan om halfzeven aan 
tafel. Tussen twaalf en één neemt de chef de 
leveringen van de dag in ontvangst, die worden 
gewogen en gekeurd op hun versheid en kwaliteit. 
Ralf Berendsen: “Wij werken met de beste 
kwaliteitsproducten die op de markt verkrijgbaar zijn 
en betalen daar een hoge prijs voor. Daarom dat ik 
geen enkele toegeving doe op het vlak van de kwaliteit 
en versheid. Bij een tarbot die binnenkomt, controleer 
ik de ogen, de kieuwen en de vastheid. Ben ik 
tevreden, wordt die meteen versneden én mag de 
leverancier vertrekken. Niet eerder. Ben ik niet 
tevreden over een product moet de leverancier mij 
binnen de twee uur een vervangproduct leveren dat 
wel aan mijn kwaliteitseisen beantwoordt. Vlees is 
een ander verhaal, hier is de versheid in feite 
ondergeschikt aan de rijpingsgraad. Vlees moet mals 
zijn en spanningsvrij. Bij het fruit ga ik bij wijze van 
spreken met een vergrootglas op zoek naar mogelijke 
vlekjes, fruit moet bovendien lekker ruiken en rijp 
zijn. Het moet ook op elkaar afgestemd zijn, omdat 
het samen op het bord komt.”

Hoeveel ingrediënten komen er te pas bij een 
bereiding van een zes- of zevengangenmenu? 
Ralf Berendsen: “Ik heb die rekensom nog nooit 
gemaakt, maar tel ik ieder bloemetje, kruidje en 
takje bij elkaar op kom ik uit op een paar honderd. 
De producten en ingrediënten komen echt vanuit de 
hele wereld: Wagyu-vlees en tonijn uit Japan, fruit 

uit Azië en Afrika, zee-egel uit Zuid-Frankrijk en 
Spanje, witte truffel, kaviaar en steur uit Italië, 
wintertruffel uit Australië. Omdat de aanvoerlijnen 
en -tijden sterk van elkaar verschillen, ben ik de 
klok rond in contact met mijn leveranciers. Soms 
hang ik om middernacht aan de telefoon met de 
vertegenwoordiger van mijn Japanse leverancier en 
zit ik de volgende ochtend in mijn pyjama te bellen 
met Zuid-Frankrijk. 
Tussen vier en vijf gaat de riem er even af en verzamelt 
het team in de nieuwe lounge annex de nieuwe 
keuken. Dan wordt het (sport)nieuws van de dag 
besproken of wordt even getelefoneerd met het gezin. 
Vanaf vijf schakelt het team een versnelling hoger en 
stijgt de spanning zichtbaar. Er wordt nauwelijks nog 
gesproken, iedereen is 100 procent gefocust op wat 
hem te doen staat. Bijkomende aanwijzingen van de 
chef worden met een ja-knik beantwoord, in de 
laatste rechte lijn naar de klok van halfzeven is er een 
geen tijd meer voor overleg of een wederwoord. 
Iedereen voert zijn opdracht zo perfect mogelijk uit 
onder het alziend oog van de chef. Echt alles wat 
wordt geserveerd, moet zijn proeftest doorstaan. Ook 
werpt hij nog een laatste blik op de presentatie, niet 
één bord verlaat de keuken zonder zijn zegen. “Ik heb 
het volste vertrouwen in mijn team maar omdat ik de 
eindverantwoordelijkheid draag voor wat op tafel 
komt, neem ik geen enkel risico. Loopt er toch iets 
mis, moet ik in eigen boezem kijken en kan ik de 
schuld niet in andermans schoenen schuiven.”

Samenspel tussen keuken en zaal
Vanaf zes is het voorbereidende werk achter de rug 
en is het wachten op wat de gasten willen eten en 
drinken. Hun wensen worden in ontvangst 
genomen door de maître en zijn medewerkers in de 
zaal die zelf ook informeren naar eventuele 
allergieën en persoonlijke voorkeuren van de 
gasten. Zij vragen ook hoeveel tijd die hebben 
ingepland voor het diner. Die info is belangrijk voor 
de cadans die de keukenbrigade moet aanhouden. 
Ralf Berendsen: “In een sterrenrestaurant is het 
begrip bereidingen à la minute letterlijk te nemen. In 
de nieuwe keuken gaat het soms zelfs om seconden. 
Keuken en bediening moeten daarom perfect op 
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elkaar zijn afgestemd, veel tijd om te corrigeren is er 
niet. Loopt er onverwacht toch iets verkeerd, dan 
beschikt ons team over voldoende ervaring en 
creativiteit om meteen een oplossing uit te werken. 
Elke opmerking of klacht wordt ernstig genomen, de 
klant is koning en heeft altijd gelijk, ook al zou hij 
ongelijk hebben. Op die manier voorkomen we 
discussies die tot nog meer frustraties leiden.” 
Tussen elf en halftwaalf zit het werk erop en valt de 
stress weg. De chef en zijn team bespreken in een 
ontspannen sfeer bij een pintje het verloop van de 
avond en maken afspraken voor de volgende dag aan 
de hand van het aantal reservaties. Na middernacht 
vertrekt iedereen naar huis, moe maar gelukkig 
want opdracht volbracht. Ralf Berendsen: “Tuurlijk 
worden wij goed betaald maar minstens even 
belangrijk is de dankbaarheid die wij krijgen van de 
gasten voor de onvergetelijke avond die wij hen 
hebben bezorgd. Die erkentelijkheid motiveert ons 
om elke dag opnieuw het beste van onszelf te geven. 
In een twee-sterrenrestaurant moet nu eenmaal 
alles perfect zijn, van het begin tot het einde. Onze 
gasten frequenteren beroepshalve of privé geregeld 
sterrenrestaurants en kunnen vergelijken. Ik zeg 
soms al lachend dat wij elke dag examens moet 
afleggen en dat tegenover een kennerspubliek dat 
terecht hoge verwachtingen koestert. Daarbij telt 
niet alleen wat zij op hun bord krijgen maar ook de 

manier waarop zij worden te woord gestaan en 
geadviseerd bij de keuze van de gerechten en wijnen 
én waarop die uiteindelijk worden geserveerd. Ook 
het kader is belangrijk. Dat gaat van de aankleding 
van het restaurant tot de kwaliteit van de gebruikte 
materialen. Ook het tafelporselein, bestek en 
wijnglazen moeten top zijn.” 

Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk  
Sinds deze zomer beschikken Ralf Berendsen en 
zijn team over een nieuwe keuken die in oppervlakte 
dubbel zo groot is als de vorige en waarvan de 
apparatuur state of the art is. 
Ralf Berendsen: “Van zodra het licht op groen werd 
gezet voor een nieuwe keuken heb ik een 
prioriteitenlijst opgesteld op basis van mijn 
voorstelling van een ideale keuken voor een 
toprestaurant. Het denkwerk heeft mij ontelbare 
slapeloze nachten bezorgd en vele uren research 
gekost omdat onze nieuwe werkplaats ook aan tal 
van normen en reglementeringen inzake milieu en 
veiligheid moest voldoen. Voor de realisatie zijn we 
in zee gegaan met grootkeukenproducent Rosval, 
een gerenommeerd familiebedrijf met meer dan 30 
jaar ervaring in de wereld van de professionele 
keukens voor de topgastronomie én toonaangevend 
op het vlak van duurzame en innovatieve horeca-
apparatuur. Voor mij moet een keuken in de eerste 
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plaats gebruiks- en onderhoudsvriendelijk zijn, te 
vergelijken met de operatiezaal in een ziekenhuis. 
De ergonomie is uitermate belangrijk, alles moet 
binnen handbereik liggen. In de nieuwe keuken 
heeft ieder mes of lepel een vaste plaats.” 
De keuken uit inox is opgebouwd uit een 
aaneenschakeling van werkplaatsen. Die hebben 
ieder een specifieke functie binnen het 
bereidingsproces en worden vast bemand door een of 
twee koks, waardoor die niet meer heen en weer 
moeten lopen. Dat veroorzaakt verlies van 
concentratie en tijd. De toestellen zijn high tech, 
compacter en performanter dan ooit naast 
energiezuinig en duurzaam. De voorbereidingen 
kunnen veel makkelijker op temperatuur worden 
gehouden, de inductiekookplaten zorgen ervoor dat 
de kook- en baktijden sterk verminderd worden 
terwijl de dubbele warmtebrug een perfecte routing 
mogelijk maakt. Omdat een aantal routinehandelingen 
sneller en makkelijker worden uitgevoerd, kunnen 
we met minder mensen meer gerechten aan en komt 
er meer tijd vrij voor de bewaking van de kwaliteit en 
finale afwerking. In die zin biedt de nieuwe keuken 
alleen maar voordelen: zij verhoogt de kwaliteit van 
de gerechten voor de gasten maar ook de efficiëntie 
van het werk. De directie is ook tevreden want de 
personeelskost evolueert gunstig. Een win-
winsituatie voor iedereen dus.” 

Geen lunch meer tijdens de week
Nieuw is dat La Source geen lunch meer serveert 
tijdens de week. Die beslissing is genomen na rijp 
overleg en in samenspraak met de chef en zijn 
medewerkers vertelt ons directeur Marc Alofs. “Koken 
op het niveau van een twee-sterrenrestaurant vereist 
naast een deskundige hand ook ambitie en inzet. 
Iedereen, van hoog tot laag, staat onder een enorme 
prestatie- en tijdsdruk en gaat geconcentreerd 
tewerk. Koken is een ambacht en kok zijn is een 
schitterend beroep. Je krijgt elke avond het resultaat 
van je inzet te zien en plukt daar de vruchten van in 
de vorm van dankbetuigingen van de gasten. Daar 
staan lange werkdagen en avond- en weekendwerk 
tegenover, wat belastend is voor het gezinsleven. We 
moeten daar niet flauw over doen. Mijn ervaring 
leert dat de jongere generatie een gezonder evenwicht 
tussen job en gezin nastreeft wat maakt dat het 
almaar moeilijker wordt om mensen te vinden die 
bereid zijn om in de horeca te werken. Daarnaast legt 
de Belgische wetgever ons strikte regels op waardoor 
het in de praktijk onmogelijk is voor een twee-
sterrenrestaurant om ’s middags en ’s avonds de 
topkwaliteit te bieden waarop de gast terecht 
aanspraak maakt. Het is niet anders en ik twijfel er 
niet aan dat onze gasten begrip hebben voor onze 
beslissing. Per slot van rekening komt de nieuwe 
regeling de kwaliteit ten goede, zonder meerprijs.”
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Dermatologe Dr. Yolande Bullens-Goessens
Een gekwalificeerde opleiding, relevante ervaring, 
continue opleidingen en het bezoek aan 
vakcongressen onderbouwen de sterke knowhow. 
Dat versterkt niet alleen de vakbekwaamheid maar 
biedt ook snelle toegang tot de nieuwe methodes 
en ontwikkelingen in de esthetische cosmetica.  
Dr. Yolande Bullens-Goessens leidt de afdeling 
voor Dermatologie en esthetische cosmetica in 
Spa Retreat La Forêt en biedt een rijke waaier aan 
medische toepassingen. 

Doctors Brand La Forêt by Dr. Bullens
Anti-acne & Anti-aging & Men & Body-Thalasso. 
Gebaseerd op jarenlange expertise, hightech 
cosmetica en hoogwaardige werkstoffen uit de 
natuur. Innovatief en exclusief in Spa Retreat La 
Forêt. Ontwikkeld door de bekende dermatologe 
Dr. Yolande Bullens-Goessens.
■  Vrij van parabenen en siliconen
■ Vrij van dierproeven
■ Volgens ethische criteria ontwikkeld
■ Dermatologisch getest en parfumvrij
■ Veel producten uit de serie zijn puur veganistisch
■ Vrij van comedogene inhoudstoffen

TIP: Doctors Brand La Forêt by Dr. Bullens – 
verkrijgbaar in onze webshopGelieve een afspraak te maken op

Tel +32 89 739772

SPA RETREAT  
LA FORÊT

MEDICAL SKINCARE

SHOP.LABUTTEAUXBOIS.BE
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JetPeel – de revolutionaire methode voor 
huidverjonging, huidopspanning, 
verfijning van littekens en een anti aging 
effect op het gezicht en de handen
Een jongere, schone huid, minder rimpels en 
onmiddellijk een rozige teint! Door middel 
van lucht en water sluist de JetPeel vitamine 
of – indien nodig – hyaluronzuur diep in de 
huid. Het peelt, voert lymfevocht af, 
stimuleert de stofwisseling en de 
doorbloeding. Bijzonder aanbevolen bij: acne, 
ouderdomsvlekken, couperose, 
onzuiverheden in de huid, rimpels, grove 
poriën, rosacea, pigmentvlekken, kringen en 
gesprongen haarvaatjes.

60 min € 119,00 excl. Lymfendrainage  
& epileren wenkbrauwen

90 min € 149,00 incl. Lymfendrainage  
& epileren wenkbrauwen

Tixel® – de revolutionaire 
huidverjongingstechnologie
Het huidvriendelijke, fractionerende toestel 
wordt vooral ingezet bij de behandeling van 
tekenen in het verouderingsproces, 
zonneschade, fijne lijntjes, rimpels en littekens. 
In tegenstelling tot de traditionele therapieën 
baseert Tixel® zich op pure warmte-energie 
die in fracties van seconden in het 
huidoppervlak worden ingewerkt. De 
behandeling is heel huidvriendelijk, nagenoeg 
pijnloos en de regeneratietijd bijzonder kort. 
Tixel® kan op drie verschillende manieren 
worden gebruikt:

■  Ablatieve behandeling: voor het 
opspannen van de huid (dermis), 
behandeling van lijntjes en rimpels, voor 
versteviging, bij grove poriën en acne 
littekens.

■  Niet-ablatieve behandeling: voor de 
regeneratie van de opperhuid (epidermis), 
bij pigmentstoornissen en acne, voor een 
natuurlijke helderheid en een gelijkmatige 
teint.

■  Open channel behandeling: om de 
doorlaatbaarheid van de huid te verhogen 
– als voorbereiding op aansluitende 
behandelingen.

Prijs: op aanvraag, zone afhankelijk

ONZE NIEUWE AANBIEDINGEN 
VOOR DE SCHOONHEID EN DE 
GEZONDHEID VAN UW HUID 
De nieuwste methodes. De modernste technieken. 
Stralend mooie resultaten. Onze treatments voor 
huidverjonging en -verbetering worden door ons 
competente team en door gespecialiseerd 
schoonheidsspecialiste Bibi Faas uitgevoerd onder 
de leiding van Dr. Yolande Bullens-Goessens.
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UniverSkin – Skincare zo individueel als u
De revolutionaire Skincare uit Frankrijk werd en wordt door 
artsen, farmaceutici, biologen en chemici met specialisatie in 
de dermatologie en de esthetiek ontwikkeld. In een meta-
analyse werden 19 actieve inhoudstoffen bepaald als 
resultaat van tientallen jaren onderzoek in de geneeskunde 
en de farmaceutica die op basis van uw huidanalyse perfect 
gecombineerd worden tot een persoonlijk serum, aangepast 
aan de specifieke behoeftes van uw huid.

Prijs: op aanvraag, serum-afhankelijk 

Dermaplaning
Dermaplaning – dé Beauty-Trend uit de VS en uit 
Groot-Brittannië! Veel fotomodellen en 
beroemdheden zweren bij deze gezichtsbehandeling 
met anti aging effect, waarbij de afgestorven 
huidcellen en fijne gezichtshaartjes met een scalpel 
verwijderd worden. De huid wordt strakker, de teint 
ziet er stralend uit. 

De voordelen van de Dermaplaning:
■  Een zacht alternatief voor de chemische peeling
■  Donshaartjes worden verwijderd
■  Het natuurlijke regeneratieproces van de huid wordt 

gestimuleerd
■  De cel vernieuwing en de productie van collageen 

wordt gestimuleerd
■  De huid wordt beter doorbloed, inhoudsstoffen van 

serums en crèmes worden beter opgenomen
■  Make-up laat zich beter aanbrengen
■  De huid wordt gladder en oppervlakkige 

pigmentvlekken worden lichter

45 min  € 79,00
75 min  € 129,00

La Forêt: SlimLine™ POD
Revolutionair wellness systeem voor de 
algemene verbetering van de 
gezondheidstoestand. De sauna en de 
cocooning pod omvat:
■  Infrarood toepassing voor het hele lichaam
■  Andullatietherapie
■ Kleurenlichttherapie
■  Aromatherapie
Verschillende programma’s maken het 
bereiken van allerlei doelen mogelijk:
■  Weight loss & weight management
■  Sleep management
■  Body Firming & Toning
■  Stress Management & Relaxation
■  Natural Fitness & Health
■ Anti aging
Ons Spa Retreat La Forêt team geeft u graag 
raad bij het samenstellen van uw programma.

25 min € 45,00 / 55 min € 95,00
Kuur van 10 sessies € 855,00 inclusief  

3 producten (ter waarde van € 142,00)
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Mesopeel®
Het innovatieve, medische, anti aging Dermopeeling product 
voor de professionele bestrijding van rimpels, littekens, 
hyperkeratose en acne. Stap voor stap stimuleert deze peeling 
de collageen- en elastine vezels waardoor de fysiologische en  
mechanische eigenschappen van de huid zichtbaar verbeterd 
worden.

 Mesopeel® Classic 45 min € 90,00
 Mesopeel® Anti-Age 45 min € 130,00

 Mesopeel® Acne 45 min € 120,00
 Mesopeel® tegen Pigmentstoringen-Ogen 30 min € 75,00

 Mesopeel® Lifting-Ogen 30 min € 75,00
 Mesopeel® Eclat € 130,00

 Oogbehandeling 40 min € 120,00
 Oogbehandeling kuur toepassing 6 x € 720,00

m.pen – Microneedling by mesoestetic®
Microneedling is de revolutie onder de anti aging 
methodes in de strijd tegen rimpels in het gezicht en op 
het decolleté. Het is een zogenaamd niet-ablatief 
gebeuren, dat betekent dat de dikte van de huid behouden 
blijft en daarmee ook de natuurlijke bescherming. Door 
lichte prikjes met een naald in de bovenste huidlaag wordt 
het natuurlijke wondhelingsproces in gang gezet. Het 
resultaat is de productie van lichaamseigen collageen, dat 
voor de opspanning en elasticiteit van de huid zorgt. 
Daarmee worden op natuurlijke wijze de lichaamseigen en 
natuurlijke mechanismes voor huidverjonging geactiveerd. 

60 min  € 115,00

Huidverjongende bindweefselmassage 
voor het gezicht
Deze anti aging methode wordt ook 
bestempeld als “de fitness voor het gezicht”. 
Net als uw training uw lichamelijke conditie 
verbetert, zo verbetert een 
bindweefselmassage de toestand van uw 
huid. De verschillende massagetechnieken 
stimuleren de doorbloeding van de 
gezichtsspieren, waardoor uw wangen voller, 
uw wenkbrauwen hoger en de lijntjes in uw 
gezicht ondieper worden. Rimpels, 
kraaienpootjes, littekens en pigmentvlekken 
worden sterk verminderd. Een 
bindweefselmassage geeft al na een enkele 
behandeling zichtbare resultaten. Voor 
duurzame, optimale resultaten raden wij 
meerdere behandelingen aan. De huid ziet er 
na elke behandeling nog beter uit dan ervoor.

60 min   € 95,00
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Gelijkvloers
LE SPA
■  Indoor-pool
■  Relax ruimtes
■  Panorama sauna
■   Hamam
■  Infrarood duo-zitbanken
■   Belevingsdouches

LE SPA TERRASSE
■  Overdekt terras
■  Outdoor Jacuzzi
■   Meditatie- en Yogaruimte
■  Relax ruimte

Eerste verdieping
LA FORÊT
■  Praktijk van dermatoloog  

Dr. Yolande Bullens-Goessens
■  Acht behandelingscabines
■  Gharieni PediSpa
■  Gharieni Quartz bank
■  Gharieni SpaWave
■  SlimLine POD
■ Medical Skincare; huidverjonging  
 & -verbetering

LA FORÊT LOUNGE & TERRASSE
Voor gasten, die Spa-behandelingen gereserveerd hebben, staat de “La Forêt Lounge & Terrasse” exclusief 
ter beschikking. Hier worden heerlijk smakelijke en lichte gerechten geserveerd, gezonde snacks, smoothies 
en ook beauty food, die het proces van de huidverjonging & -verbetering ondersteunen.

LA FORÊT SPA RECEPTION: Tel +32 89 739772 | spa@labutteauxbois.be

FACILITEITEN

LE GYM – PRIVATE FITNESS CLUB
■  TechnoGym-Artis
■  Personal Coaching | Ingmar Harthoorn
■  Virtual Personal Coaching via de “TechnoGym iCloud My Wellness”-App
■  Indoor activiteiten: Yoga, Pilates, Boksen, Tai Chi en nog veel meer
■   Outdoor activiteiten: Start 2 Run, Nordic Walking, Mountainbiken, fietsen, 

trainings kampen met Personal Coaching en nog veel meer
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shop.labutteauxbois.be

DOMAINE WEBSHOP
… slechts 1 klik naar door experts ontwikkelde, 
weldadige, exclusieve producten & diensten: 

■ La Forêt by Dr. Bullens-cosmetica 
■  Shiseido
■  Cadeaucheques
■ Fitness-services op maat
■  Juice Plus | La Forêt-voedingssupplementen 
■  Mode, design & Lifestyle by La Butte aux Bois
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■ Spa Retreat La 
Forêt | Holistisch 
‘Wellbeing’

■ La Forêt by  
Dr. Bullens-
cosmetica

■ Restaurant 
La Source of 
Le Bistrot: Culinair 
genieten

■ Sportief | 
Groepslessen in  
‘Le Gym’

■ Sauna & 
zwemmen | 
Heerlijk 
ontspannen in  
‘Le Spa’

■ Ontbijt & 
wekelijkse Zondag 
brunch 

■ Hemels 
overnachten 

NIEUW: Uw gewenste Cadeaubon met gemak 
bestellen in onze webshop!

Ralf Berendsen
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Maasmechelen Village is een unieke winkelbestemming, gelegen net om de hoek. Met meer dan 100 boetieks van 
topmerken geven we nieuwe invulling aan luxe door onze buitengewone prijs-kwaliteitverhouding en uitstekende 

service. Bezoek ons deze herfst en ontdek Something Extraordinary Every Day!

GEEF JE STIJL EEN UPDATE

Maasmechelen Village staat voor topmerken die het hele jaar door geweldige voordelen op de aanbevolen retailprijzen bieden. 
In de trendy selecties van luxemerken zoals Ba&sh, Essentiel en TWINSET Milano vind je ongetwijfeld die items waar je al een 

tijdje naar op zoek bent.

(MEER DAN) LEKKER ETEN
Je kunt bij ons ook terecht voor de heerlijkste gerechten van diverse cuisines. Heb je zin in Italiaans eten? Of in een ver� jnde 

hamburger? Of wil je enkele Belgische klassiekers (her)ontdekken? Er is zoveel keuze, en het is allemaal even lekker.  

ALTIJD EEN WARM WELKOM, ALTIJD EEN EXTRAORDINARY EXPERIENCE
We nodigen je graag uit voor een uitzonderlijke winkelervaring. Wandel op je gemak door de autovrije straatjes en geniet van 

de gezellige sfeer. En de meer dan 1500 gratis parkeerplaatsen maken je dagje shoppen nóg zorgelozer.

De perfecte
shoppinglocatie!

Elke dag geopend van 10u tot 19u, ook op zon- en feestdagen!

www.maasmechelenvillage.com |  #MaasmechelenVillage  |
Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium

©
 M

a
a

sm
ec

he
le

n 
V

ill
a

g
e 

20
19

 
   

   
   

0
6

/1
9

Something 
Extraordinary 
Every Day™



■  De entree – pieten staan te trappelen tussen 12.00 
uur en 12.30 uur met een feestelijk glaasje ‘bubbels’ 
voor de kids, ouders en opa’s & oma’s

■  Samen met de Liedjes-pieten ontvangen we de Sint 
op zijn paard. Jullie verwennen ‘Slecht weer vandaag’ 
alias ‘Amerigo’ met heerlijke wortels

■  De kleine gastronomen ‘die zoet zijn krijgen lekkers’:
  Een eigen lekkernijenbuffet
  Tal van vrolijke activiteiten samen met knutsel-, 

smikkel- & schmink-piet
  Een cadeautje van de Sint 
■  De ‘grote Gourmands’ genieten zorgeloos  

van de culinaire verwennerijen van de  
Kombuis-pieten in de vorm van een  
verrassende, luxe 5 gangen brunch.

■  Tegen 16.30 uur zingen we met z’n allen:  
‘Dag Sinterklaasje, dag, dag,  
dag, dag, zwarte Piet’.

Prijs: € 102,50 p.p. inclusief aperitief, 
begeleidende wijnen, waters en mokka 

Prijs kids: € 5,00 per levensjaar inclusief 
kinderchampagne en frisdranken (t/m 15 jaar).

EVENT

 ZONDAG 24 NOVEMBER 
SINTERKLAASMATINEE
WELKOM BIJ DE SINT!

Overnachten 
op zondag aan 

50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer

Maasmechelen Village is een unieke winkelbestemming, gelegen net om de hoek. Met meer dan 100 boetieks van 
topmerken geven we nieuwe invulling aan luxe door onze buitengewone prijs-kwaliteitverhouding en uitstekende 

service. Bezoek ons deze herfst en ontdek Something Extraordinary Every Day!

GEEF JE STIJL EEN UPDATE

Maasmechelen Village staat voor topmerken die het hele jaar door geweldige voordelen op de aanbevolen retailprijzen bieden. 
In de trendy selecties van luxemerken zoals Ba&sh, Essentiel en TWINSET Milano vind je ongetwijfeld die items waar je al een 

tijdje naar op zoek bent.

(MEER DAN) LEKKER ETEN
Je kunt bij ons ook terecht voor de heerlijkste gerechten van diverse cuisines. Heb je zin in Italiaans eten? Of in een ver� jnde 

hamburger? Of wil je enkele Belgische klassiekers (her)ontdekken? Er is zoveel keuze, en het is allemaal even lekker.  

ALTIJD EEN WARM WELKOM, ALTIJD EEN EXTRAORDINARY EXPERIENCE
We nodigen je graag uit voor een uitzonderlijke winkelervaring. Wandel op je gemak door de autovrije straatjes en geniet van 

de gezellige sfeer. En de meer dan 1500 gratis parkeerplaatsen maken je dagje shoppen nóg zorgelozer.

De perfecte
shoppinglocatie!

Elke dag geopend van 10u tot 19u, ook op zon- en feestdagen!

www.maasmechelenvillage.com |  #MaasmechelenVillage  |
Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium
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Onze arrangementen met overnachting in een sfeervolle kamer of suite 
op het landgoed, presenteren wij gedetailleerd op onze website:  
www.labutteauxbois.be/kamers-en-suites/hotelarrangementen-
kerstmis-nieuwjaar/. Onze receptionistes zijn u bovendien met het 
nodige advies bijzonder graag van dienst.

Vanaf 31 oktober mag u 
van ons de definitieve 
menu’s verwachten op 

onze website.

Eindejaar 
menu’s
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GUN UZELF LA BUTTE AUX BOIS !

 HEMELSE HOTELARRANGEMENTEN  
 IN DE FINALE VAN 2019 

KERSTMIS EN 
OUD & NIEUW

IN HET EERSTE 5 
STERREN SUPERIOR 
HOTEL VAN BELGIË

Christmas feeling

Witte winterlandschappen

Vrolijk schaats- & wandelplezier

Knetterend haardvuur

Warm samenzijn met  

familie en vrienden 

Sprookjesachtig,  

volledig verlicht park 

Vorstelijk ontbijt

Gevarieerd genieten:  

La Source ,  

Le Bistrot of Soirée Dansante

Zorgvuldig samengestelde menu’s

Tongstrelende wijnen

Feeëriek gedecoreerde salons

Stijlvol entertainment 

‘Holistic Wellbeing’ in  

Spa Retreat La Forêt

Lekker sporten in ‘Le Gym’

Relaxen in ‘Le Spa’

Mountainbiken & Nordic 

Walken in Nationaal Park  

Hoge Kempen

Feestelijke kleding



KERST IN 
RESTAURANT 
LA SOURCE 
SPRANKELEND & 
BETOVEREND

KERSTLUNCH

 
 WOENSDAG 25 DECEMBER 
4 gangen Menu ‘Signature’ | € 110,00 p.p. 
(exclusief dranken)

Ontvangst tussen 11.45 uur en 12.15 uur

KERSTDINER

 WOENSDAG 25 DECEMBER EN  
 DONDERDAG 26 DECEMBER 
6 gangen Menu ‘Signature’ | € 160,00 p.p. 
(exclusief dranken)

U reserveert een tafel naar believen vanaf 19.00 uur

Voor kinderen tot en met 11 jaar serveren wij een speciaal 4 gangen menu: € 45,00 p.p.

De juiste openingstijden in de eindejaarperiode vindt u op onze website: www.restaurantlasource.be

■  Sereen lunchen & dineren met 
uitzicht op het wellicht met sneeuw 
bedekte park en de bevroren vijvers

■  Chef Ralf Berendsen presenteert de 
mooiste producten van seizoen & 
streek in zijn Menu ‘Signature’

■  Maître-Sommelier Thijs van 
Sambeeck, samen met het team, 
verwent u met prachtige referenties 
uit de riante wijnkelder  

■  Onze harpiste verzorgt het warme, 
stijlvolle, muzikale kader

EVENT
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■  Sprankelende ontvangst tussen 12.00 uur en 
12.30 uur in onze sfeervolle, feestelijk 
gedecoreerde salons.

■  Laat u door het La Butte aux Bois-team 
verwennen met:

  Een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder 
kreeft & oesters

  Een verrassende velouté 
  Drie luxe hoofdgerechten (zoals hert, tarbot, 

pasta met truffel), speciaal voor u aan het buffet 
op bord bereid met bijpassende garnituren

  Een smaakvolle presentatie van Belgische & 
Franse kaasjes

  Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk 
& genereus gepresenteerd

  Brunchen: dé garantie voor een heerlijke 
ontspannen, middag

Voor uw V.I.K’s (Very Important Kids):
■  Een eigen buffet vol lekkernijen
■  De Kerstman verrast deze kleine gastronomen 

met een kerstgeschenk. 
■  Vriendjes maken onder supervisie met 

entertainment in hun eigen ‘Kids Corner’.

 WOENSDAG 25 & DONDERDAG 26 DECEMBER 
FEEËRIEKE KERSTBRUNCH
FEESTELIJKE & VERFIJNDE VERWENNERIJ VOOR DE HELE FAMILIE!

Prijs feeërieke Kerstbrunch inclusief 
kerstaperitief, geselecteerde wijnen, waters en 
mokka (tot 16.30 uur):

25/12: € 120,00 p.p. 
26/12: € 110,00 p.p.
Prijs kinderen: € 4,50 per levensjaar inclusief 
kinderchampagne en frisdranken (t/m 15 jaar)

EVENTS
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■  We ontvangen u tussen 19.00 uur en 19.30 uur 
met sprankelende Champagne 

■  Onze chefs verrassen u met een verfijnd 4 
gangen Kerstdiner, voorafgegaan door 
verwenamuses.

■  Gary Gielen’s ‘UNFORGETTABLE’ zorgt voor 
stijlvolle muziek, met een aangenaam geluids- & 
lichtvolume.

■  We verzorgen onze Soirées Dansantes, 
gecompleteerd door elegante wijnen voor één 
totaalprijs. De uitgebreide wijnkaart van 
sommelier Loek Bastin staat (additioneel) voor 
liefhebbers ter beschikking!

■  Nog met de auto naar huis? Voor uw ‘BoB’ 
hanteren wij EEN SPECIAAL ‘LIGHT’-TARIEF. 
Informeer hiernaar bij uw reservering.

Prijs: 24 december: € 155,00 p.p. 
 25 december: € 150,00 p.p.
inclusief Champagne ‘Pommery’, geselecteerde
wijnen, waters en mokka met friandises tot 00.00 uur

Voor kinderen tot en met 15 jaar serveren wij een 
speciaal 4 gangen menu à € 5,00 per levensjaar 
inclusief kinderchampagne en frisdranken.

Op 26 december kunt u reserveren in Le Bistrot rondom de open haard, omlijst met gezellige piano-muziek. 
Wij serveren een 4 gangen diner à € 75,00 (exclusief dranken). Entree tussen 19.00 uur en 19.15 uur.

 DINSDAG 24 & WOENSDAG 25 DECEMBER 
SOIRÉES DANSANTES
VREUGDEVOLLE,  
GASTRONOMISCHE  
VERWENNERIJ
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■  Dé finale van 2019: ‘Loungy’ ontvangst 
tussen 18.30 uur en 18.45 uur met 
Champagne Pommery, vergezeld door 
stijlvolle piano muziek & amuses van chef 
Ralf Berendsen | Restaurant La Source  
(  | 17/20)

■  Fotografische ‘vereeuwiging’, het resultaat 
ontvangt u direct! 

■  Exquise 4 gangen eindejaar diner in onze 
sfeervolle ballroom ‘Napoléon’, begeleid 
door prestige-wijnen.

■  De avond bruist met Gala dans & 
showorkest UNFORGETTABLE en 
WESTEND Musical ster CHARLOTTE 
CAVELLE

■  Eerst Champagne, dan appen: Pommery à 
volonté tijdens de jaarwisseling 

■  Uitgelezen nieuwjaar buffet (01.00 uur) met 
o.a. kreeften, kazen & oesters

 DINSDAG 31 DECEMBER 
NEW YEAR’S EVE GALA
SCHITTEREN, STRALEN & SPRANKELEN

Prijs Gala: € 295,00 inclusief Champagne, 
prestige wijnen en dranken tot 03.00 uur

Prijs kids: € 7,50 per levensjaar (t/m 15 jaar). 
Wij serveren een speciaal 4 gangen menu 
inclusief kinderchampagne en frisdranken.

Dresscode: Gala

EVENTS
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■  We verwelkomen u met uw familie tussen 
12.00 uur en 12.30 uur. 

■  Laat u door het La Butte aux Bois-team 
verwennen met:

  Een verfijnde selectie voorgerechten, waaronder 
kreeft & oesters

  Een verrassende velouté 
  Drie luxe hoofdgerechten (zoals hert, tarbot, 

pasta met truffel), speciaal voor u aan het buffet 
op bord bereid met bijpassende garnituren

  Een smaakvolle presentatie van Belgische & 
Franse kaasjes

  Een verbazingwekkend dessertbuffet, feestelijk 
& genereus gepresenteerd

Domaine La Butte aux Bois vormt graag het feestelijke decor, waarin we elkaar 
veel geluk, liefde en gezondheid toewensen!

 WOENSDAG 1 JANUARI 
NIEUWJAARSBRUNCH
BESTE WENSEN BRUNCH

Prijs: € 110,00 p.p. inclusief feestelijk aperitief, geselecteerde wijnen, waters en mokka

Prijs kids: € 4,50 per levensjaar (t/m 15 jaar) inclusief kinderchampagne en frisdranken

Overnachten 
op woensdag 

aan 50 % | Vanaf 
€ 92,50 per 

kamer

■  Uw V.I.K’s (Very Important Kids) genieten van 
hun eigen buffet met soepjes, hoofdgerechten, 
frietjes en spannende desserts. De kleine 
gastronomen maken vriendjes onder supervisie 
met entertainment in hun eigen ‘Kids Corner’.

■  Onze harpiste luidt het jaar in met een stijlvolle 
noot 

■  We eindigen de gastronomische ouverture van 
het jaar 2020 rond 16.30 uur.

Brunchen: dé garantie voor een heerlijke 
ontspannen, middag!
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“Work hard, play harder” is de lijfspreuk van 

Peter Manet. Hij paste die al toe tijdens zijn 

financieel-economische studies aan de EHL  

(nu UHasselt) en zijn aanvullende opleidingen 

aan de Vlerick Business School en de EHSAL 

Management School. De bekende quote typeert 

de 57-jarige Truienaar. Hij heeft een agenda die 

nauwelijks ruimte laat voor een sanitaire pauze, 

maar hij zal nooit nalaten ruimte te voorzien 

voor de aangename dingen van het leven.
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PETER MANET, ONDERNEMER EN LEVENSGENIETER
“IK DRINK OOK NOG GRAAG BIER UIT EEN 
FLESJE”

Jaren geleden kocht Peter Manet op de luchthaven 
van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur een 
boek waarvan de titel hem meteen in het oog 
sprong, Unfair Advantage van de Amerikaanse 
zakenman en auteur Robert Kiyosaki. “De essentie 
ervan is dat mensen met financiële kennis een 
voordeel hebben. Vanuit mijn opleiding en 
jarenlange ervaring heb ik zo’n zogenaamd voordeel. 
Ik wil dat graag delen met iedereen die een passie 
heeft voor ondernemen”, zegt hij.
Dat doet hij onder meer in Domaine La Butte aux 
Bois, waar hij samen met VOKA-Kamer van 
Koophandel Limburg op regelmatige basis het 
programma MBA Highlights aanbiedt aan 
ondernemers en leidinggevenden in de bedrijfswereld. 
Omdat Limburgers voor zo’n opleiding moesten 
uitwijken naar Brussel, Antwerpen of Gent, namen 
hij en de Limburgse werkgeversorganisatie de Solvay 
Business School onder de arm. Hij loodste – gespreid 
over acht edities – al 160 deelnemers doorheen het 
traject. De edities van 2020 en 2021 zijn reeds gepland.

Nuttig en aangenaam
“De cursisten komen gedurende een half jaar van 
vrijdagochtend tot zaterdagavond naar La Butte. Het 
voordeel van deze locatie is dat je het nuttige aan het 
aangename kunt koppelen. Als je je goed voelt in een 
fijne omgeving, gaat je motivatie vanzelf een stuk de 
hoogte in. Ik geef al bijna dertig jaar opleidingen en 
blijf een fervente voorstander van levenslang leren. 
Er verandert constant zoveel, dat je je niet kunt 
veroorloven om stil te zitten. Dat geldt niet alleen 
voor de bedrijfswereld, maar voor iedereen.”
“De financiële opleidingen die ik geef, zou men in 
een vereenvoudigde vorm moeten vertalen naar 
kinderen van zes tot twaalf. Of je het nu oké vindt of 
niet, in de wereld draait veel om geld. Zónder kun je 
zelfs geen brood kopen. Veel mensen weten niet wat 
vermogen is. Als je al je geld in huizen steekt, kun je 
geen pintje meer drinken. Pas als je investeert in de 
juiste activa, bouw je vermogen op.”
Peter Manet is gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. 
Hij had financiële en algemene directiefuncties in tal 

van bedrijven en is momenteel investeerder en 
bestuurder van onder meer technisch onderhoudsbedrijf 
Yontec, groenbedrijf Van Vlierden, Theuwissen Auto-
onderdelen, advieskantoor Cynex en zijn jongste telg 
cheQ, een selectie- en uitzendkantoor voor technische 
profielen.

Balanced Scorecard
“Ik werk hard, maar ik ben er niet verslaafd aan”, 
zegt hij. “Als ik een keertje niet werk, voel ik me niet 
schuldig. Mijn vrouw Linda, die een eigen zaak 
heeft, en ik maken met plezier tijd vrij om te 
ontspannen. We houden allebei van lekker eten en 
een goed glas wijn. We zien ook graag een stukje 
van de wereld, want reizen is twee keer winst: je 
maakt je hoofd vrij en je steekt wat op van de 
mensen en hun cultuur. Het leven is als een boek: 
wie niet reist, leest alleen de eerste pagina.”
“In de economische sector is de Balanced Scorecard 
van Kaplan en Norton een meetinstrument om na te 
gaan of je bedrijf goed en evenwichtig de gekozen 
strategie implementeert. Daarvoor gelden criteria als 
financieel evenwicht, klantenfocus, interne processen, 
innovatie en leervermogen. Ik heb er mijn eigen versie 
van gemaakt voor mijn persoonlijk leven. Als het 
goed zit in mijn job en sociale relaties en met 
gezondheid en financiën, dan is mijn leven in balans. 
Dat zijn de vier poten van de stoel waarop ik zit.”

Darts
Peter Manet heeft een helder idee van wat ondernemen 
is. “Aandeelhouderswaarde creëren door op een 
doelgerichte manier samen te werken met mensen die 
gelukkig zijn in hun job”, benadrukt hij. “Ik doe alleen 
zaken met partners die warm, puur, eerlijk en 
authentiek zijn. Ik verafschuw opgeklopte toestanden. 
Als absolute wijnliefhebber drink ik graag een glas 
Sassicaia uit Bolgheri. Die wordt nota bene verdeeld 
door Licata Vini, een bedrijf uit Diepenbeek waarvan 
ik extern bestuurder ben. Dat mag echter net zo goed 
een pintje zijn. Uit een flesje! (lacht) En soms speel ik 
golf, maar ik ben even gelukkig met een spelletje darts 
in een lokaal café.”

41



LIMBURG 
FIETSVIERDAAGSE 

 donderdag 5, vrijdag 6,  
 zaterdag 7 en  

 zondag 8 September 
Lanaken

www.limburgfietsvierdaagse.be

WORLD JUMPING 
CHAMPIONSHIP / 
ZANGERSHEIDE  

 woensdag 18 september tot en  
 met zondag 22 september 

Lanaken
www.zangersheide.com

JUMPING INDOOR 
MAASTRICHT 

 vrijdag 8 november tot en met  
 zondag 10 november 

MECC Maastricht 
www.jumpingindoormaastricht.com

KERSTMARKT GROTTEN 
VALKENBURG 

 vrijdag 15 november tot  
 en met zondag 5 januari  
Valkenburg aan de Geul
www.kerststadvalkenburg.nl

WINTERLAND HASSELT 
 zaterdag 23 november tot en  

 met zondag 5 januari 
Hasselt

www.winterland.be

MAGISCH MAASTRICHT 
 vrijdag 29 november tot en  
 met dinsdag 31 december 

Maastricht
www.magischmaastrichtophetvrijthof.nl

KERSTMARKT AKEN 
 zaterdag 22 november tot en  
 met zaterdag 23 december 

Aken 
www.aachen-tourismus.de

ANDRÉ RIEU ‘CHRISTMAS 
IN MY HOME TOWN’  
 zaterdag 21 & zondag  

 22 december
MECC Maastricht
www.andrerieu.com

INTERCLASSICS 
MAASTRICHT  

 donderdag 16 januari tot en  
 met zondag 19 januari 

MECC Maastricht
www.interclassicsmaastricht.nl

CARNAVAL MAASTRICHT 
 zondag 23 februari tot en met  

 dinsdag 25 februari 
Maastricht

www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/
maastricht

LIMBURG 
FIETSVIERDAAGSE 

 donderdag 5, vrijdag 6,  
 zaterdag 7 en  

 zondag 8 September 
Lanaken

www.limburgfietsvierdaagse.be

LIMBURG 
FIETSVIERDAAGSE 

 donderdag 5, vrijdag 6,  
 zaterdag 7 en  

 zondag 8 September 
Lanaken

www.limburgfietsvierdaagse.be

TEFAF MAASTRICHT 
 zaterdag 7 maart tot en met  

 zondag 15 maart 
MECC Maastricht

www.tefaf.com

BONNEFANTEN MUSEUM 
MAASTRICHT 

 Het hele jaar door zijn er  
 diverse tentoonstellingen 

Maastricht
www.bonnefanten.nl

LIMBURG 
FIETSVIERDAAGSE 

 donderdag 5, vrijdag 6,  
 zaterdag 7 en  

 zondag 8 September 
Lanaken

www.limburgfietsvierdaagse.be

LIMBURG 
FIETSVIERDAAGSE 

 donderdag 5, vrijdag 6,  
 zaterdag 7 en  

 zondag 8 September 
Lanaken

www.limburgfietsvierdaagse.be

NATUURHISTORISCH 
MUSEUM MAASTRICHT 

 Het hele jaar door zijn er  
 diverse tentoonstellingen 

Maastricht
www.nhmmaastricht.nl

GALLO ROMEINS  
MUSEUM TONGEREN 
 Het hele jaar door zijn er  
 diverse tentoonstellingen 

Tongeren
www.galloromeinsmuseum.be

GROOTSTE ANTIEK 
& BROCANTE MARKT 

BENELUX  
 Iedere zondag  

 tussen 07.00 en 13.00 uur 
Tongeren

www.antiekmarkt-tongeren.be

THEATER AAN HET 
VRIJTHOF 

 Het hele jaar door een  
 uitgebreid programma aan  

 van cabaret, dans, musical en  
 theater 

Maastricht
www.theateraanhetvrijthof.nl

C-MINE  
 Het hele jaar door zijn er  
 diverse tentoonstellingen 

Genk
www.c-mine.be

OPÉRA ROYAL DE 
WALLONIE 

 Het hele jaar door bieden zij  
 een uitgebreid programma aan  

Luik
www.operaliege.be

DE AACHENER DOM 
 Kerk en wereld erfgoed 

Aken 
www.aachenerdom.de

EUROVISIE SONGFESTIVAL 
– OPTIONEEL 
 zaterdag 16 mei 

MECC Maastricht
www.songfestival.be

ACTIVITEITEN AGENDA 
HERFST & WINTER  
2019 – 2020
EEN HANDIG OVERZICHT
Ter begeleiding van uw bezoek of als reden van uw 
bezoek aan Limburg!
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Why?

Restaurant La Source! 
Hét paradijs voor foodies

Nationaal Park Hoge Kempen! 
Connecteer met de natuur!

Shop-aholics! 
Maastricht & Maasmechelen Village  
Chic Outlet Shopping!

‘Bien-être’ in onze Spa Retreat La Forêt! 
Onthaasten & Ontstressen

Historie! 
Romeinse Steden Tongeren & Maastricht

Detox! 
@Le Gym met Personal Coach Ingmar Harthoorn

Familieplezier! 
Ontdek Plopsa Indoor of Gaia Zoo

Go Crazy! 
Carnaval in Maastricht 

Skiën in Limburg! 
Grootste indoor Ski-helling van Europa in 
Snowworld

Explore TEFAF! 
7000 jaar Kunstgeschiedenis onder één dak

 WINTER DEALS 
WELCOME WINTER
■  1 x overnachting in een La Villa Comfort kamer 
■  1 x uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels
■  1 x 4 gangen diner in Le Bistrot
■  Aankomst mogelijk: zondag tot en met vrijdag
| In plaats van € 185,00 nu € 159,00 p.p.

WONDERFUL WINTER 
■  1 x overnachting in een La Villa Comfort kamer 
■  1 x uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels
■  1 x 5 gangen diner in Restaurant La Source
■  Aankomst mogelijk: dinsdag tot en met vrijdag

| In plaats van € 247,50 nu € 222,50 p.p.

WELLNESS WINTER 
■  1 x overnachting in een La Villa Comfort kamer 
■  1 x uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels
■  1 x La Forêt Anti-Aging Facial behandeling  

(90 min)
■  1 x Slimline session naar keuze (25 min)
■  Aankomst mogelijk: zondag tot en met vrijdag

| In plaats van € 296,50 nu € 250,00 p.p.

Mogelijkheid tot een extra nacht in een La Villa 
Comfort kamer te reserveren inclusief ontbijt: 
€ 99,00 p.p.

Boekbaar in januari en februari 2020

ONTHAASTEN
IN DE WINTER
DETOX DICHT  
BIJ THUIS

TAKE ME TO LA BUTTE AUX BOIS   ! 
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VALENTINE @ La Butte aux Bois

■  U kunt naar believen uw tafel reserveren 
■  Romantisch & sereen à la carte dineren met 

uitzicht op ons park
| Prijs: A la Carte

■  Ontvangst in ons feeëriek Manoir tussen 19.00 
uur en 19.15 uur met heerlijke pianomuziek 
begeleid door een sprankelend aperitief

■  Wij verzorgen uw masker, geheel in stijl!
■  Honderden kaarsen en prachtige 

bloemdecoraties, vormen het decor voor een 
hartstochtelijke reis door de avond

■  Geniet van een 4 gangen verwendiner met 
liefdevol geselecteerde wijnen

■  Unforgettable, met Gary Gielen brengt u op de 
dansvloer dicht bijeen met stijlvolle ‘Love-Tunes’ 

■  Het dragen van ‘feestelijk chique’-kleding 
beschouwen we als een compliment

■  Ontvangst tussen 19.00 uur en 19.15 uur
■  Onze huispianist zorgt voor het passend kader
■  Een romantisch 4 gangen verwendiner ‘by 

Candlelight’, rondom de sfeervolle haard 
■  Als afsluiter: mokka met ‘sweet surprises’
| Prijs: € 82,50 p.p. (exclusief dranken)

 VRIJDAG 14 FEBRUARI 
‘FINE DINING’ IN 
RESTAURANT  
LA SOURCE 

 ZATERDAG 15 FEBRUARI 
GALA – ‘VENETIAANS 
BAL MASQUÉ’ 

 VRIJDAG 14 FEBRUARI 
‘ROMANTIC DINNER’ 
IN LE BISTROT

Prijs (tot 01.00 uur): € 140,00 inclusief aperitief, 
geselecteerde wijnen, waters en mokka

Prijs kids: € 5,00 per levensjaar: speciaal 
4 gangen menu inclusief kinderchampagne en 
frisdranken (t/m 15 jaar)

EVENTS

De culinaire invulling van onze 
events vindt u in 2020 onder:  

www.labutteauxbois.be/ 
valentijn-in-limburg
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■  We verwelkomen u voor onze  
‘All you need is Love’-brunch tussen 
12.00 uur en 12.30 uur. 

■  Laat u door ons team verwennen met:
  Een luxe selectie voorgerechten, 

waaronder kreeft & oesters
  Een verrassende velouté 
  Verfijnde hoofdgerechten: vlees, vis & 

vegetarisch speciaal voor u aan het 
buffet op bord bereid 

  Een smaakvolle presentatie van 
Belgische & Franse kaasjes

  Een verbazingwekkend dessertbuffet, 
feestelijk & genereus gepresenteerd

■  Sfeervolle muzikale omlijsting

 ZONDAG 16 FEBRUARI 
‘VALENTINE 
VERWENBRUNCH’

Prijs (tot 16.30 uur): € 102,50 p.p.   
inclusief aperitief, begeleidende 
wijnen, waters en mokka 

Prijs kids: € 4,50 per levensjaar 
inclusief kinderchampagne en 
frisdranken (t/m 15 jaar)

Overnachten 
op zondag 

16 februari in 
combinatie met 

bovenstaand event 
aan 50 % | Vanaf 

€ 92,50 per 
kamer
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www.kronenschloesschen.de

Prijs: € 250,00 p.p. inclusief Champagne-
aperitief, superior begeleidende wijnen, waters en 
mokka met friandises

Een absoluut begrip in de gastronomische wereld: 
Het Rheingau Gourmet & Wein Festival. In 2020 
brengt het team van Kronenschlösschen voor de 
24e keer een 40-tal één, twee en drie-
sterrenchefs samen met de allerbeste 
wijnproducenten ter wereld.
In het culinaire Mekka aan de Rijn, zo’n 290 km 
verwijderd van Lanaken, vinden 2,5 week lang, 
aaneen gesloten sterren-lunches & diners plaats. 
De allereerste afvaardiging vanuit België, vindt voor 
het eerst plaats in 2020: een primeur voor chef 
Ralf Berendsen en zijn team van Restaurant La 
Source! 
Het Gala Diner start om 19.30 uur en wordt 
begeleid door top wijnhuizen: 
■  Peter Jakob Kühn, Rheingau
■  Forstmeister Geltz-Zilliken, Mosel
■  David Ramey, Napa Valley, California
■  Lurton Family Group, Bordeaux met o.a. 

Château Haut-Bages Liberal, Pauillac 5ème 
Grand Cru Classé 2011 | Château Ferrière, 
Margaux 3ème Grand Cru Classé 2014 en 
Châteaux Durfort-Vivens, Margaux 2ème 
Grand Cru Classé 2011

Er zijn een vijftigtal couverts ter beschikking! 
De details van de culinaire invulling vindt u onder: 
www.rheingau-gourmet-festival.de

Wanneer u reserveert via de receptie van Domaine 
La Butte aux Bois voor het event, verkrijgt u 10% 
korting! De receptie van Kronenschlösschen 
(Tel +49 67 23 640) assisteert graag bij de 
reservering van een eventuele overnachting.
Ons keukenteam verheugt zich oprecht op uw 
bezoek! Rheingau Gourmet & Wein Festival: een 
niet te missen afspraak voor epicuristen!

 WOENSDAG 26 FEBRUARI 
5 GANGEN GALA DINER
RHEINGAU GOURMET & 
WEIN FESTIVAL –  
ELTVILLE AM RHEIN

EVENT

46



■  TEFAF preferred hotel | Relais & Châteaux

■  Slechts 7 km verwijderd van MECC Maastricht

■  59 luxe kamers & suites

■  Charmante gastvrijheid

■  Parkachtige hotelomgeving | 10.000 m2 
Nationaal Park

■  Spa Retreat La Forêt | holistisch ‘Wellbeing’

■  Le Spa: indoor zwembad, Jacuzzi, hamam, 
infrarood zitbanken & sauna

■  Le Gym: TechnoGym Artis Line | fitness met 
personal coach

■  Een uitgelezen plek om te dineren: met 
2 Michelin-sterren bekroond Restaurant 
La Source | Le Bistrot | salons voor feeërieke 
bijeenkomsten & events | Roomservice

■  Gezellige bar met internationale dranken & 
cocktails

■  Ruime, gratis parking

■  Exclusieve BMW courtesy car retour TEFAF

DOMAINE LA BUTTE AUX BOIS 
UW EXCLUSIEVE ‘HIDEAWAY’ TIJDENS TEFAF 2020

TEFAF HOSPITALITY EVENTS
Contacteer onze afdeling Sales voor 
exclusieve Hospitality Events, gecombineerd 
met Domaine La Butte aux Bois–services!
(ontvangst, gratis parkeren, courtesy shuttles,
lunch of diner in Restaurant La Source of een
exclusief salon). Creëer een onvergetelijke
belevenis voor uw cliënten & relaties!

ZAT 7 maart –  
ZON 15 maart, ‘Early 

Access’ op donderdag 5 
maart, ‘Preview’ op 

vrijdag 6 maart

’s Werelds grootste, meest gerenommeerde en 
vooral mooiste beurs inzake Kunst & Antiek vindt 
van 7 maart tot en met 15 maart 2020 plaats, in 
MECC Maastricht. U vindt er archeologische 
vondsten, etnografica, oude meesters en 
hedendaagse schilderkunst, antieke meubelen en 
zilverobjecten, antieke en moderne juwelen, 
20e-eeuws design, moderne kunst en werken op 
papier. Tefaf betekent: een verrassende 
ontdekkingsreis door 7000 jaar kunstgeschiedenis, 
onder één dak samengebracht door 275 handelaren 
uit 20 landen!

| Kamerprijzen vanaf 92,50 p.p.p.n.
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BLANC DE BLANCS

V R A N K E N  P O M M E R Y  B E N E L U X
I N F O @ V P B . B E 



Wij ontvangen u tussen 19.00 uur en 19.15 uur met 
een feestelijk aperitief.
Aansluitend verwennen we u met een 
gastronomisch 4 gangen diner*, ruimhartig 
gelardeerd met kreeft ‘zoals het hoort’. 
Het huis ‘Pommery’*, verzorgt met vijf uitmuntende 
Champagnes de sprankelende begeleiding.
Sommelier Loek Bastin begeleidt u door de avond, 
samen met specialisten uit de ‘caves’.
Ons ‘String Quartet’ zorgt voor een stijlvolle ‘noot’ 

 ZATERDAG 14 MAART 
KREEFT & CHAMPAGNE – SOIRÉE
EPICENTRUM VOOR EPICURISTEN

Prijs: € 179,00 p.p. inclusief aperitief, 
begeleidende Champagnes ‘Pommery’, waters 
en mokka tot 23.00 uur

Voor kinderen t/m 15 jaar serveren we een 
speciaal 4 gangen kindermenu inclusief 
kinderchampagne en frisdranken à € 5,00  
per levensjaar.

*Ons menu & de Champagne selectie, presenteren we in onze volgende editie van Life in Style, kort voorafgaand.

EVENT
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DANIEL GEURTS, HUISARTS
“HUISARTS IS GEEN 
BEROEP, MAAR EEN 
LEVENSWIJZE”

“De kunst van een gelukkig leven zit in een gezonde balans 

tussen lichaam en geest. Dat klinkt vanzelfsprekend, 

maar heel wat mensen zijn zich daar niet of te weinig van 

bewust. Ook voor mezelf is dat geen evidentie”, zegt 

Daniel Geurts, huisarts in de groepspraktijk Ars Vivendi 

in Lanaken. Hij onderschrijft met overtuiging het citaat 

‘Mens sana in corpore sano’ van de Romeinse dichter 

Juvenalis, maar vindt van zichzelf dat hij te weinig op de 

pauzeknop drukt.

“Om energie te krijgen, moet je eerst energie geven”, 
zegt de 54-jarige medicus. Daarom loopt hij geregeld 
langs bij Ingmar Harthoorn om in Le Gym aan zijn 
conditie te werken. “En om te ontstressen na een 
drukke periode, gunnen mijn vrouw en ik onszelf af 
en toe een verwendag in La Butte. We wonen maar 
op een boogscheut, maar voelen ons dan in een 
totaal andere wereld. De Malediven, Kenia, de 
westkust van Amerika: allemaal leuke 
bestemmingen, maar je moet het niet altijd ver 
zoeken. Als we de Paalsteenlaan inrijden, voelt dat 
een beetje aan als thuiskomen.”

Meneer doktoor
Daniel Geurts benadrukt dat de taak van een huisarts 
complexer is dan pakweg een halve eeuw geleden.
“Vroeger ging men hoofdzakelijk voor lichamelijke 
klachten naar de dokter. Aan psychische problemen 
werd veel minder aandacht besteed, er werd hooguit 
een kalmeerpilletje voorgeschreven. Nu zien we 
dagelijks patiënten met psychosomatische klachten. 
Ze komen bijvoorbeeld met rugpijn, maar als je 
doorvraagt, blijkt daar een psychische of sociale 
problematiek achter schuil te gaan. Ook de status 
van ons beroep is veranderd. Vroeger stond meneer 
doktoor op een voetstuk. Nu is daar geen sprake 
meer van. Dat hoeft ook niet, maar vandaag gaat de 
slinger soms de andere kant uit.”
“We worden niet meer altijd even respectvol 
behandeld. Dat zie je vaak al aan de blik van de 
patiënt bij het binnenkomen, bijvoorbeeld als de 

wachttijd wat uitloopt. Patiënten zijn ook veel 
mondiger dan vroeger en hebben dikwijls de 
diagnose al gesteld en het beleid uitgestippeld 
dankzij dokter Google. Dat maakt ons beroep niet 
makkelijker. Vroeger was het woord van de dokter 
wet, tegenwoordig heeft de patiënt meer inspraak 
in het te voeren beleid. Om daar efficiënt mee om 
te gaan, heeft een arts heel wat social skills nodig. 
Eigenlijk is huisarts geen beroep, maar veeleer een 
levenswijze. Wie droomt van een nine-to-five-job, 
kan beter een andere studierichting kiezen. 
Gelukkig hebben we vandaag een goed 
georganiseerd wachtsysteem.”

Zelfzorg
“Ik zou voor geen goud iets anders willen doen. 
Het geeft telkens opnieuw een grote voldoening 
als je iemand kan helpen. Een belangrijke 
voorwaarde is dat je tijd maakt voor je patiënten. 
Er zijn artsen die zes afspraken op een uur 
afhandelen. Ik zou dat niet kunnen. Mensen zijn je 
dankbaar als je tijd neemt om naar hen te luisteren 
en hen met raad en daad bij te staan.”
Dat er anno 2019 veel stressgerelateerde 
ziektebeelden zijn, hoeft volgens Daniel Geurts 
niet te verbazen.
“Mensen willen hun grenzen altijd verleggen en 
verwaarlozen daardoor hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Grenzen verleggen kan 
ook betekenen dat je niet méér, maar minder wil. 
Dat geldt eveneens voor mezelf. Als je als arts niet 
af en toe je hoofd kan leegmaken, kan je de 
problemen van de patiënten niet goed behandelen. 
Alle goede zorg begint met zelfzorg.”
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HOME WELLNESS DESIGN

BIKE PERSONAL
Een opvallend nieuw stijlicoon met een innovatieve uitstraling ontworpen 
door Antonio Citterio. Train thuis met de Technogym Coach, uw personal 
trainer on demand.

Bel voor info +32 2 720 86 33 of kijk op technogym.com




