
 

Roeselare, 25 augustus 2021. 

 

 

 

Uitnodiging betaling lidgeld 34-ste gildejaar 

en jaarprogramma 

 

Beste Wijnvrienden, 

 

 

Het is zo ver. Eindelijk kan de bestuursploeg u met een mooie activiteitenkalender uitnodigen 

voor op zijn minst 10 leuke wijnactiviteiten. 

 

Het werkjaar 2019-2020 haperde na maart 2020 zodat 2 degustatieavonden in het water 

vielen. De geplande wijnreis en de slotavond gingen evenmin door en onze opdracht om de 

nationale Ken Wijn-wedstrijd in te richten werd opgeschort. 

Voor het werkjaar 2020-2021 betaalden wij uit de kas de bijdrage voor jullie aansluiting bij 

de Vlaamse Wijngilde zodat iedereen het tijdschrift kon ontvangen en terug kon deelnemen 

zodra de activiteiten zouden hernomen worden. Van activiteiten kwam niet veel in huis. 

Nu CM de zaal vanaf september vrij gegeven heeft kunnen wij u bij de start van het nieuwe 

werkjaar meteen een nieuw en volledig jaarprogramma voorstellen dat u vindt in bijlage. 

Wil zeker meteen in jouw agenda noteren: 

zaterdag 5 februari 2022 - Kapittelbanket in de Vossenberg te Hooglede. 

De vereniging van de Grand Cru Classés van Saint-Emilion deed ons een uitzonderlijk 

aanbod om ons de 4 verschillende terroirs van hun appellatie te leren kennen op een 

ongewone manier. Ten gepaste tijde verneemt u meer, maar laat het duidelijk wezen: dit 

wordt een buitengewone feestavond! 

 

 



 

 

 

De lessen wijn proeven zullen pas in november kunnen geprogrammeerd worden. Later meer 

daarover. 

De jaarbijdrage blijft behouden op 150 euro voor de nieuwe leden.  

Voor wie in 2019-2020 de ledenbijdrage heeft betaald wordt de bijdrage voor dit werkjaar 

verminderd tot 100 euro, ter compensatie van de gederfde degustatieavonden. 

 

Wij vragen jullie nu het lidgeld voor het 34-ste gildejaar, € 150 voor nieuwe leden  

en € 100 voor wie in 2019-2020 reeds lid was, te willen storten op: 

nummer BE 47 4675 0327 4180  van Commanderij de Mandel te Roeselare,  

vóór 4 september 2021, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. 

 

Covid zal niet zo snel uit onze maatschappij verdwijnen. Om voor zichzelf en de andere leden 

het risico te beperken vragen wij de leden zich te laten vaccineren en bij ziektesymptomen die 

covid gerelateerd kunnen zijn zich te verontschuldigen voor de activiteit. 

Voor de degustaties wordt een reglement uitgewerkt om onnodige circulatie en contacten te 

vermijden. CM houdt zich het recht voor regels op te leggen, maar voorlopig hebben ze die 

niet geconcretiseerd. Voor alle zekerheid vragen wij u op de degustatieavond van 17 

september binnen te komen met een mondmasker. 

Over bijkomende maatregelen zal u op de avond zelf worden geïnformeerd. We hebben alvast 

voor elk een kwispedoor ofte spuwbakje als attentie voorzien. Dus voorlopig weg met de 

grote uitgietbakken op de tafels. 

Ook vragen wij u alvast de tafelschikking per 8 personen te respecteren en geen stoelen of 

tafels te verplaatsen.  

 

Ondertussen hebben we ook niet stilgezeten en is de website van Commanderij De Mandel 

volledig vernieuwd, waardoor het noodzakelijk is om opnieuw in te loggen. 

Het opnieuw inloggen doe je als volgt: 

- Klik bovenaan rechts op het figuurtje voor het inloggen 

- Klik in de pagina “inloggen” op “Uw wachtwoord opnieuw instellen” 

- Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres in en klik op “indienen” 

 

Je zal dan een e-mail ontvangen met een link in. Wanneer je op die link klikt kom je op een 

pagina om een nieuw wachtwoord in te stellen. Vanaf dan kan je gewoon inloggen op de 

website. 

 

 

 

 



 

 

Wij hopen jullie voltallig terug te mogen begroeten voor onze openingsavond  

op vrijdag 17 september om 20 u,  

in de vergaderzaal op de eerste verdieping van CM – Mandellaan 79  

te Roeselare.  

 

Vineuze groeten, 

Het voltallig bestuur 

 

 

 

 

 

Francky Taelman, voorzitter:  0475 42 80 16 fta@skynet.be  

Bruno Provoost, secretaris : 051 22 59 49 of 0477 91 16 30 bruno.provoost@skynet.be  

Marnik Bucket, wijnmeester: 0475 86 54 47 marnik.bucket@gmail.com  

Freddy Verslyppe, ondervoorzitter -keldermeester: 0468 25 60 81 

freddy.verslyppe@telenet.be  

Luc Veracx, ondervoorzitter-penningmeester: 051 24 71 41 lucmarleen@telenet.be 
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