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Chefs van Oostwegel Collection verzorgen pre-theaterdiner ‘geluk/gelijk van Limburg’ in 
Amsterdam 

Amsterdam, 26 januari 2017 

Gisteravond verzorgden de vier chefs van Oostwegel Collection een uniek pre-theaterdiner in 
de Stadsschouwburg van Amsterdam. Een mooi moment om gastronomie en vakmanschap uit 
Limburg in de Randstad onder de aandacht te brengen. Aansluitend vond een avondvullend 
programma met Limburgse politici, ondernemers, schrijvers, acteurs en filmmakers plaats.  

Limburgse gastronomie en vakmanschap 
De vier chefs waren speciaal voor dit diner afgereisd naar Amsterdam en kookten met Limburgse 
ingrediënten. De sommeliers hadden bijpassende Limburgse wijnen geselecteerd. De amuses werden 
verzorgd door Raoul Goovaerts van Winselerhof, het voorgerecht door Vincent van Vierzen van 
Kruisherenhotel Maastricht, het hoofdgerecht door Hans Snijders van Château Neercanne en het 
dessert door Otto Nijenhuis van Château St. Gerlach.  
Camille Oostwegel sr.: “Een daverend slotapplaus in een uitverkochte Stadsschouwburg klonk voor 
onze keuken- en bedieningsbrigades”. 

Het geluk/gelijk van Limburg 
Nederlanders zien zichzelf graag als grensverleggende wereldburgers; open voor nieuwe ervaringen 
binnen en buiten Europa. De blik gericht op de zee, op Transatlantische partners, kijkt men in de 
Randstad snel voorbij de plek waar Nederland overgaat in Europa: Limburg. Maar juist in Limburg ligt 
een wereld vol verhalen die iets vertellen over waar Nederland nu staat, en waar het wel of niet 
naartoe moet. Wat kan de Randstad van Limburg leren? Dit was het onderwerp van het 
avondvullende programma georganiseerd door Marcia Luyten en Petra Stienen met Limburgse politici, 
ondernemers, schrijvers, acteurs, filmmakers. Zoals o.a. Twan Huys, Connie Palmen, Leon 
Verdonschot, Theo Bovens, Stéphanie Struijk (Stevie Ann), Gé Reinders, Lilianne Ploumen, Stijn 
Huijts, Frans Pollux, Peter Verkoulen, Atzo Nicolai, Camille Oostwegel en Twan Beurskens. 
 
Over Oostwegel Collection 
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend, vakmanschap en 
gastvrijheid. Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en 
gastronomie. Camille Oostwegel sr. begon 36 jaar geleden met veel passie en zorg aan het 
restaureren van Rijksmonumenten en inmiddels bestaat de onderneming uit vier luxe huizen: Château 
Neercanne, Winselerhof, Château St. Gerlach, Kruisherenhotel Maastricht. Voor meer informatie: 
www.oostwegelcollection.nl  
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