
 
Zeist, december 2017 

 

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 7 januari 2018 

 
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: 

 

Dick and Friends 
 

Henk v.d. Hurk, gitaar 
Frans Tunderman, contrabas 

Dick v.d. Maat, saxofoon 
 

Dit trio, waarvan (de blinde) Dick al eerder voor ons heeft opgetreden, 
gaat u verrassen met een gevarieerd programma. Het is ‘mainstream 

jazz’, met gitaar, bas en saxofoon, niet te hard, maar wel pakkend, soms 
up tempo, soms slow listening 

Laat u op deze zondagmorgen 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 ‘Bordeaux in Meerdere Gedaanten’. Bordeaux is een zeer groot 

en bekend wijngebied in ZW Frankrijk. Het is ook de allergrootste AOC 
(130.000 ha) en bekend van wijnen van grote klasse. O.a. vanwege de 

grote weersverschillen van jaar tot jaar zijn de meeste wijnen blends van 
twee of meer druivenrassen. Maar wat vaak vergeten wordt is dat er ook 

grote bodemverschillen zijn die hun invloed op de keuze van 
druivenrassen en de stijl van de wijnen doen gelden. Goede redenen om 

aan al deze aspecten eens uitgebreid aandacht te besteden. We proeven 



een hele serie Bordeaux, ook enkele crus, van verschillende streken, 

kwaliteitsniveaus en jaargangen. 
 

********** 

 
Het programma van deze dag kent ook een nieuw element:  

“de restflessen veiling”  
We hebben een aardige voorraad opgebouwd van flessen die zijn 

overgebleven bij proeverijen van de afgelopen maanden. Het is zonde om 
niet van deze wijnen te genieten en daarom willen wij jullie de 

gelegenheid bieden om deze restflessen te verwerven.  
De opbrengsten van de veiling zullen worden gebruikt voor de aanschaf 

van proefflessen voor komende proeverijen 
 

Een lijst met de beschikbare kavels van de restflessen veiling zal nog 
worden toegestuurd. 

 
********** 

 

Het wordt een dag met wederom een mooi concert en een mooie 
proeverij. Een goed begin van het jaar 2018 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 3 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,  

Menno Krijgsman  
 

Voorzitter NWG Afd. Utrecht  
www.wijngildeutrecht.nl  

menno.krijgsman@gmail.com 
06-15013057  
 

Datum : Zondag 7 januari 2018  

Tijd : 11.00 uur concert, 13.00 uur wijnproeverij  

Entree : concert € 10,00 (incl. koffie/thee gebak, toost)  
Proeverij en veiling: leden € 10,00, introducés/niet leden €15.00 

Locatie : Montessori Lyceum Herman Jordan, Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist 


