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Antwerpen, 17 februari 2023, 

 

Beste vrienden en vriendinnen - leden van PAM,  

Graag nodigen wij jullie uit op onze 63ste activiteit op dinsdag 28 februari 2023 om 

18u30  voor een diner met voordracht door Ambassadeur Dirk Wouters. Hij zal 

spreken over zijn ervaringen als Ambassadeur van België in de Verenigde Staten 

van Amerika in de periode van 2016 tot 2020. Plaats van afspraak: ons clublokaal 

Weilandshof, Turnhoutsebaan 625 te Wijnegem. 

Dirk Wouters’ loopbaan was hoofdzakelijk gericht op 

Europese Zaken. Hij stond Jean-Luc Dehaene bij als Vice 

Voorzitter van de Conventie met betrekking tot de 

toekomst van de Europese Unie. Hij werd in 2009 gevraagd 

als diplomatiek adviseur en sherpa van toenmalig Eerste 

Minister Herman Van Rompuy. Als kabinetschef van de 

Minister van Buitenlandse Zaken was hij één van de 

belangrijkste architecten van het succesvolle Belgische EU-

Voorzitterschap. Als ambassadeur heeft hij ons land 

vertegenwoordigd in de V.S.A. onder het presidentschap 

van Obama maar vooral Trump. Dirk Wouters heeft 

gedoceerd aan de Universiteit Brussel en het Instituut 

Politieke Wetenschappen te Parijs en is momenteel 

gastprofessor in Europese Zaken aan de Rechtsfaculteit 

van de K.U.L . Hij is tot op heden adviseur van Prinses 

Astrid en vergezelt haar regelmatig op buitenlandse 

missies. 

 

Inschrijven:  

1. Registreer via onze website: https://probusantwerpenmetropool.be uiterlijk op 

vrijdag 24 februari 2023. Ook indien je niet komt: gelieve dit via de website te 

melden.  

2. Betaling van de onkosten (€65 pp, all-in) via overschrijving op de KBC PAM 

rekening BE22 7370 6750 2747, uiterlijk vrijdag 24 februari 2023, met 

vermelding  PAM63 (zonder spatie). 

Noteer alvast in je agenda de volgende boeiende PAM activiteiten: 

• PAM64: dinsdag 14 maart om 18u30 diner met voorstelling nieuwe leden en 

programma 2023 

• PAM65: dinsdag 28 maart om 18u30 diner met spreker Prof. Joost Caen over 

glaskunst 

https://probusantwerpenmetropool.be/


• PAM66: dinsdag 11 april om 18u30 Paasdiner 

• PAM67: maandag 24 april, golftoernooi op Rinkven vanaf 12u met diner rond 19u 

• PAM68: dinsdag 9 mei, tbd 

• PAM69: dinsdag 23 mei, bezoek tuinen HEX 

• PAM70: dinsdag 6 juni,  bezoek tentoonstelling en toelichting Karin Verhelst 

• PAM71: dinsdag 20 juni, bezoek Soudal 

Mede namens het PAM-Bestuur, met hartelijke Probusgroet,  

 

Paul Verkooijen,     Jean Simons, 

Voorzitter                Secretaris 


