
 

Roeselare, 25 juli 2022. 

 

Uitnodiging betaling lidgeld 35ste gildejaar 

en jaarprogramma 

 
Beste Wijnvrienden, 

 

Het ‘nieuwe normaal’ liet onze bestuursploeg toe terug afspraken te maken met wijnboeren 

voor een mooie activiteitenkalender met 10 leuke wijnactiviteiten van hoge kwaliteit. 

Om het kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen hebben we de jaarbijdrage licht 

verhoogd tot 160 euro voor het komende Gildejaar.  

In het werkjaar 2021 – 2022 gooide covid-19 nog roet in het eten voor 2 van de 10 

degustatieavonden. Voor wie in dat jaar de ledenbijdrage heeft betaald wordt de bijdrage 

voor dit werkjaar verminderd tot 120 euro ter compensatie. In deze bedragen is de bijdrage 

aan de Vlaamse Wijngilde inbegrepen. 

In bijlage vindt u nogmaals onze nieuwe activiteitenkalender. 

Wij herinneren u er aan dat u steeds een vriend in uw plaats naar een degustatie kan laten 

komen als u zelf belet bent. Maar wij vragen wel vooraf een berichtje aan secretaris Bruno te 

laten over de wissel. 

Vrienden kunnen éénmalig meegevraagd worden naar een activiteit tegen een vergoeding 

van 25 euro/persoon. Ook dit moet vooraf aangevraagd worden aan Bruno omdat een 

afwijking op het deelnemersaantal de beschikbaarheid van de degustatiewijnen in 

problemen kan brengen. 

Wil zeker meteen in jouw agenda noteren: 

zaterdag 4 februari 2023 - Kapittelbanket in de Vossenberg te Hooglede. 

De nieuwe ploeg van de Vossenberg en de Vereniging van de Grand Cru Classés van Saint-

Emilion gaven het banket van 4 juni 2022 een moeilijk te overtreffen niveau. 

Maar we gaan de uitdaging aan. Nu hebben we een topper uit de noordelijke Bourgogne 

ingeschakeld en we vertrouwen er op dat chef-kok Alexander De Witte er weer een 

schitterend menu bij zal bedenken. De wijnen die geschonken zullen worden hebben we al 3 

jaar geleden gereserveerd om ze optimaal tot hun recht te laten komen op het banket. 



Vrienden die geen lid zijn kunnen die avond meegevraagd worden voor een meerprijs. 

Ten gepaste tijde verneemt u meer, maar laat het duidelijk wezen: dit wordt terug een 

buitengewone feestavond! 

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

meer daarover. 

Wij vragen jullie vanaf nu het lidgeld voor het 35ste gildejaar, € 160 voor nieuwe leden  

en € 120 voor wie in 2021-2022 reeds lid was, te willen storten op: 

Rekeningnummer BE47 4675 0327 4180 van Commanderij de Mandel te Roeselare,  

en dit uiterlijk vóór 15 augustus 2022. 

Daarna bestellen wij alle wijnen geselecteerd voor het werkjaar. U maakt het ons 

organisatorisch een stuk eenvoudiger als u de gevraagde uiterlijke datum respecteert. 

Onze webmaster stelde vast dat veel leden zelden inloggen op het gedeelte van onze 

website gereserveerd voor leden. 

Bijkomende informatie over de komende degustaties en artikels over leuke wijnweetjes 

staan in dit gedeelte. Wij raden u aan er gebruik van te maken. 

Inloggen doe je als volgt als jullie nog geen nieuw wachtwoord aangevraagd hebben sedert 

onze vernieuwde website: 

- 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. 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 16 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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Kalender 35ste wijnjaar 
2022 - 2023 

 

➢ Vrijdag 16 september 2022 - Blindproef  
(voorbereiding op het examen voor meester wijnproever - Zie 23 oktober) 

 
➢ Vrijdag 21 oktober 2022 – Otazu uit Navarra (Spanje)  

m.m.v. wijnhuis Vanassche uit Ingelmunster. 
 
➢ Zondag 23 oktober 2022 - examen meester en grootmeester  

chardonnay, grüner veltliner, riesling en sauvignon/ barbera, bordeaux, bourgogne, 
tempranillo 

 
➢ Vrijdag 18 november 2022 – Julien en Nathalie Meyre uit Listrac – Médoc  

met Château Bibian, Château Julien en Château Cap Léon Veyrin. 
 
➢ Vrijdag 16 december 2022 – Emmanuel Dampt van Dampt Frères uit Fleys (Chablis) 

met hun Chablis Grands Crus. 
 
➢ Vrijdag 13 januari 2023 – Dirk Talpe en Patricia Lenoir van Wijndomein Ravenstein uit 

Wervik  
 
➢ Zaterdag 4 februari 2023 - Kapittelbanket met Champagne René Beaudouin en 

Domaine Gaston et Pierre Ravaut uit Ladoix-Serrigny (Bourgogne) – Ladoix 1er Cru  
en Corton Grand Cru. 

 
➢ Vrijdag 10 maart 2023 - Benoît Roseau - Le Clos du Pigeonnier Pélussin – Noordelijke 

Rhône - IGP Collines Rhodaniennes, AOC Côte-Rôtie, AOC Condrieu, AOC Saint-Joseph, 
AOC Cornas en AOC Saint-Péray 

 
➢ Zondag 20 of 27 maart 2023 - Nationale wedstrijd Ken Wijn 

 
➢ Vrijdag 21 april 2023 - Domaine Feuillat-Juillot uit Montagny-lès-Buxy 

met witte bourgogne: 1 X Montagny en 7 X Montagny 1er Cru 
 
➢ Zaterdag 6 mei 2023 - Wijnreis 
 
➢ Vrijdag 12 mei 2023 – Californië met medewerking van Wijnhuis Rouseu. 

 

➢ Zaterdag 10 juni 2023 – Slotavond met Algemene Vergadering 
in De Oude Melkerij Gits 
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