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Utrecht, december 2016 
 

 

 

 

Beste wijnvrienden, 

 

 

Het bestuur van de afdeling Utrecht van het Nederlands Wijngilde nodigt jullie van harte uit voor 

het jaarlijkse 

 

Koffie-wijn/nieuwjaarsconcert en wijnproeverij 
op zondag 8 januari 2017 

 
De aanvang van het concert zal zijn om 11.00 uur, de deuren gaan open om 10.30 uur. 

Locatie is de (St)aula van het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist. 

 

Het muzikale gedeelte zal verzorgd worden door: 

 

JongNBE koper, riet & hout - trio 

Rianne Schoemaker, trompet 

Els van der Weij, saxofoon 

Robin de Zeeuw; contrabas 

 

Dit trio, bestaande uit allemaal (oud-)leden van het Jong Nederlands Blazersensemble, gaat 

u verrassen met een eigenwijs en gevarieerd programma. Hierin komen voor u bekende compo-

nisten als Bach en Gershwin aan bod, maar is er ook plaats voor wat meer onbekende werken. 

Deze stukken zijn speciaal voor de gelegenheid gearrangeerd voor deze zeldzame combinatie 

van instrumenten door de leden van het trio zelf. Laat u op deze zondagmiddag verrassen en 
vermaken door dit vrolijke ensemble met een zeer swingend programma! 

********** 

 

In de pauze schenken we koffie met iets lekkers en na het concert heffen wij een goed glas 

bubbels op het nieuwe jaar. 

 

              ********** 

 

Hierna volgt het tweede deel van de dag, de  proeverij, deze keer met als onderwerp Cahors. 

Cahors is een wijngebied in ZW Frankrijk en de bakermat van de malbec druif. Van deze druif 

werden vroeger nogal harde en tannineuze wijnen gemaakt die jaren nodig hadden om toegan-

kelijk te worden. Die werden toen wel de ‘Vins Noirs’ genoemd en waren gerenommeerd in heel 

Europa. Zoals de Fransen het zo mooi kunnen zeggen : “Le Vin Noir, plus qu’une légende, est un 

vin de malbec, noir, unique, raffiné et gastronome, issu des vignes embrumées de la vallée du 

Lot”. 



 

 
 

Door de stevige tannines zijn deze Vins Noirs in de loop der tijd echter minder populair gewor-

den. Een Franse landbouwkundige heeft de malbec aan het eind van de 19e eeuw in Argentinië 

geïntroduceerd en daar bleek al snel dat in dat warme klimaat veel meer toegankelijke wijnen 

van deze druif gemaakt konden worden. Door deze internationale bekendheid, maar ook door 

nieuwe wijnbouw en vinificatie technieken, zijn de Cahors wijnen nu sneller op dronk, makkelij-

ker drinkbaar en weer meer populair aan het worden. Door klimaatopwarming krijgt malbec nu 

ook meer aandacht in andere wijnstreken zoals Bordeaux. Goede redenen om hier eens uitge-

breid aandacht aan te besteden. We proeven een hele serie Malbecs van verschillende produ-

centen, kwaliteitsniveaus en jaargangen. 

 

********** 

Het wordt een dag met wederom een mooi concert en een mooie proeverij. Een goed begin van 

het jaar 2017 en de gelegenheid om nieuwe en oude wijnvrienden te ontmoeten. We rekenen op 

een grote opkomst! 

 

 Wil je als lid van het wijngilde het mij uiterlijk 4 januari laten weten als je er NIET bij bent?  

 

Ben je introducé? Dan ben je op deze bijzondere dag van harte welkom, deze graag wél aan-

melden bij ondergetekende. 

 

Het wordt op prijs gesteld als er vooruit wordt betaald op rekeningnummer:   

NL 63 RABO 0385 2649 76 van het Nederlands wijngilde afd. Utrecht  

 

 

Met hartelijke groet, 

Janine Vos 

 

Secretaris NWG Afd. Utrecht         www.wijngildeutrecht.nl  
06-11171576  
 
 
Datum : Zondag 8 januari 2017 
Tijd :       11.00 uur concert, 13.00 uur wijnproeverij 
Entree :     concert € 10,00 (incl. koffie/thee  gebak, toost)                   
Proeverij: leden €10,00, introducés/niet leden €15.00 
Locatie :        Montessori Lyceum Herman Jordan, Jordanlaan 3,  3706 TE Zeist 

 

http://www.wijngildeutrecht.nl/

