
 

 

 

Roeselare, 8 maart 2022 
 

 

Uitstapje naar onze verre buren, de wijnboeren 

van Heuvelland 

***   Zaterdag 7 mei 2022   *** 

 
 
 
Beste Wijnvrienden, 
 
 
We nodigen jullie van harte uit voor een wijnreisje naar Heuvelland. 
Het programma is goed gevuld: 

08u00: Verzamelen aan het CM-kantoor in de Mandellaan 79 + aankomst bus. 

  Auto’s mogen op de parking van de CM parkeren. 

08u15: Vertrek naar ons eerste bezoek. 

09u00: Ontvangst op Wijngoed d’Hellekapelle in Dikkebusstraat 220 Loker 2ha 

https://www.wijngoeddhellekapelle.be/nl/  

We maken kennis met eigenaar Michel Dehem en zijn wijngaard. 

Hij verzorgt de uitleg over het productieproces en biedt een 

degustatie van 4 wijnen aan in zijn vernieuwde domein.  

We ontmoeten een gezellige Heuvellander die zichzelf gelukkig prijst 

van zijn hobby zijn werk te hebben kunnen maken. 

11u15: Vertrek naar B&B d’Hellekapelle powered by Brasserie De Bralle. 

Salima en Pieter verzorgen voor ons een middagmaal met als start 

enkele tapas bij een glas witte wijn. 

Daarna volgt als hoofdgerecht een vis (kabeljauwwangetjes) of een 

vleesbereiding (kalfswangetjes) met aangepaste wijn. 

https://www.wijngoeddhellekapelle.be/nl/


We eindigen met een koffie. 

Voor een vlotte bediening vragen wij u bij de inschrijving uw keuze 

tussen vis of vlees op te geven. 

13u45: Vertrek naar Wijngoed Monteberg Smijterstraat 4A - 8951 Dranouter 

  (10ha)   https://www.monteberg.be/  

Ward en Katrien Six leiden het bezoek aan de wijngaard, het bezoek 

aan de installatie en materieel en laten ons 3 van hun wijnen proeven. 

15u45: Vertrek naar het volgende bezoek: 

Wijndomein Entre-Deux-Monts Rodebergstraat 69A  -  

8954 Westouter (18 ha) https://www.entre-deux-monts.be/ 

We krijgen een rondleiding inde wijngaard , de vinificatieruimte en de 

vatenkelder, kunnen kijken naar een bedrijfsfilmpje en proeven 3 

wijnen in de degustatieruimte. 

18u00:  Aanvatten terugreis naar Roeselare. 

19u00: Aankomst aan CM-lokaal in de Mandellaan. 

 

Er zijn slechts 50 plaatsen, in eerste rang voorbehouden voor leden en hun 

gezinsleden.  

U schrijft in op het e-mailadres van secretaris Bruno, die uw inschrijving bevestigt 

en u vraagt dadelijk te betalen per overschrijving op onze bankrekening  

BE47 4675 0327 4180 – PRIJS: 95 euro per persoon. 

Pas na de betaling bent u definitief ingeschreven. 

Stel dit niet te lang uit als je wilt kennis maken met deze 3 wijndomeinen die zo 

nabij liggen, maar die niet zo gemakkelijk uitgebreid te bezoeken zijn. 

 

Mogen wij U vragen om ten laatste tegen 31 maart 2022 in te schrijven en te 

betalen.  Vergeet op dat ogenblik ook niet de keuze van het hoofdgerecht mee te 

delen. 

 

Vineuze groeten 

 

Het 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 of  0468 465 113 lucmarleen@telenet.be  
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