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Gerard Van den Abbeele 4 juni 2020 om 18:22 

Aan: leden Commanderij Molenberg Lede 

Beste wijnvrienden, 

In deze bijzondere coronatijden waarin iedereen zoveel mogelijk in zijn kot moet blijven is ons 
sociaal (wijn)leven helemaal stilgevallen en/of verboden, dus ook de samenkomsten van onze 
commanderij. 

Twee avonden hadden we nog in petto: eentje in Italië en eentje in Bordeaux. Uitstel is echter 
zeker geen afstel: deze avonden zullen zeker doorgaan later op het jaar. Wanneer weten we nog 
niet, alles hangt af van de fratsen van dat vermaledijde virus. We hopen alleszins op een opstart 
in september of oktober.  

Voor diegenen onder onze leden die – na afleggen van verschillende proeven van bekwaamheid - 
in aanmerking kwamen voor een intronisatie als gezel, meester proever of grootmeester proever: 
wij zijn jullie zeker niet vergeten! De intronisatie zal doorgaan van zodra mogelijk en uiteraard met 
gepast protocol. 

Ondertussen zijn we ook stilaan begonnen aan de invulling van ons volgende proefjaar. We 
proberen er opnieuw een gevarieerd en boeiend jaar van de maken. Eventuele suggesties zijn 
zeker welkom, we bekijken dan wat mogelijk is. Eind van deze maand wordt het programma 
afgerond en doorgestuurd. Iedereen zal zeker begrijpen dat alles onder voorbehoud is, maar we 
proberen reeds enkele data als stand by te voorzien voor het geval het virus opnieuw roet in onze 
wijn strooit.  

Naar jaarlijkse gewoonte hadden we in het najaar ook onze commanderijreis gepland. Jammer 
genoeg moeten we ook hier passen en wordt alles verplaatst naar volgend jaar. Door de genomen 
maatregelen, ook in onze buurlanden, en de onzekerheid over eventuele nieuwe maatregelen kan 
de reis niet terdege voorbereid worden, en zou ze misschien in extremis geannuleerd moeten 
worden. Maar ook hier: uitstel is geen afstel. 

Met heel veel spijt moeten we jullie ook melden dat Jean-Pierre, na vele jaren trouwe dienst als 
secretaris van onze commanderij de fakkel wil doorgeven. We betreuren zijn beslissing maar we 
hebben er uiteraard alle respect voor, en we wensen hem hierbij al van ganser harte te bedanken 
voor zijn jarenlange inzet. Als de coronamaatregelen het toelaten zullen we hem ook persoonlijk 
op gepaste wijze bedanken. Sara is bereid zijn taak over te nemen, waarvoor dank.  

Ja, en om dit proefjaar toch niet in helemaal in mineur te laten eindigen willen we jullie graag een 
leuke attentie aanbieden. Wat dat is verklappen we uiteraard niet maar we hopen dat jullie het 
zullen appreciëren.  De levering per koerier volgt binnen afzienbare tijd. 

Hou zeker ook de facebook pagina en website van onze commanderij in de gaten. We proberen 
er steeds zo snel mogelijk alle updates op te plaatsen. Hopelijk tot binnenkort. 

Facebook:  https://www.facebook.com/commanderijmolenberg/ 
Website: www.commanderijmolenberg.be 
 
Hou het gezond en proef in uw kot! 

Vineuze groeten, 

Het bestuur 
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