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Van het bestuur
Beste mensen,
De jaarvergadering en de eerste bestuursvergadering na de ALV is alweer voorbij. Tijd om jullie op de
hoogte te brengen van het één en ander.
Wim de Moor heeft op de ALV aangegeven dat de shredder voor het verhakselen van fruit weer bij
hem te leen is. Lagers en andere onderdelen zijn vernieuwd en de shredder is weer up to date. Om
opnieuw kostbare reparaties te voorkomen is het belangrijk dat de shredder na gebruik goed
schoon wordt gemaakt. Belangrijk ook is te zorgen dat er tijdens het schoonmaken geen water in
de elektromotor wordt gespoten.
Op de ALV bleek ook dat er 7 centrifuges niet te traceren waren. Bij de controle door Arthur Steins
waren ze niet te vinden. “Wie O Wie”, weet hier meer van. Geleend zonder te noteren, geleend
zonder dat iemand het wist of zo maar meegenomen.???? Het zou fijn zijn als ze terug komen.
Fijn ook dat er zich op de ALV twee personen, John Krijnen en Robert Wattel, spontaan en zonder
aandringen beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie voor volgend jaar. Deze zullen het
komende jaar in de schaduw meedraaien met alle bestuursvergaderingen en ook hun zegje mogen
doen. Als ze het naar hun zin hebben en zich volgend jaar beschikbaar stellen zijn ze al lekker
ingewerkt en kan het bestuur zonder onderbreking voltallig verder. Ook op de ALV kwam naar voren
dat wij de term Gildewinkel maar beter niet meer kunnen gebruiken om te voorkomen dat er fiscale
problemen kunnen ontstaan. Op de laatste bestuursvergadering is besloten dat we het “Inloopavond”
gaan noemen. Verder blijft alles bij het oude.
Vanuit de FAWBG wordt er een oproep gedaan om een cursus wijn of likeurkeurmeester te volgen.
Ook deze groep keurmeesters dunt uit en heeft behoefte aan opvolging. Dus jongelui, waaronder ook
de 40-plussers, kun je een lekkere wijn of likeur maken, goed ruiken en proeven, verruim je kennis
met het volgen van de cursus. Voor likeurkeurmeester 3 cursusdagen en voor wijnkeurmeester 7
dagen. Voor verdere informatie kijk op de vernieuwde site van de FAWBG of bel mij.

Wil je nog mee doen met de landelijke wijn of likeurkeuring van de FAWBG in Oss op 11 mei?
Opgeven kan nog tot 30 april, moet je wel snel zijn. Ik ben bereid om de flessen mee naar Oss te
nemen, scheelt je de reis en tijd.
Voor het organiseren van de activiteiten rondom ons 45 jarig jubileum zijn we nog niet rond. Stekken
zijn wel gestoken maar de uitslagen zijn nog niet binnen. In de laatste Nieuwsflits, voor ons
zomerreces, hebben we de zaak rond. Reserveer maar alvast 13 september.
Voor de beginnerscursus hebben zich al 4 mensen opgegeven. Uitzonderlijk vroeg en nog voor de
aanvang van de presentaties. Dat belooft wat voor dit jaar. Wim de Moor heeft afscheid genomen als
cursusleider en Marcel Bul en Jacco Kromkamp hebben zich als aspirant cursusleider aangemeld en
het afgelopen jaar onder de bezielende leiding van Wim de Moor zich als nieuwe cursusleiders
ingewerkt. De cursusleiders hebben de cursus eens kritisch onder de loep genomen en gezamenlijk
wat moderniseringen aangebracht. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de aanbieding van de
cursus in een PowerPoint presentatie.
Volgens mij zijn jullie weer helemaal bij. Rest mij jullie veel leesplezier toe te wensen bij het lezen van
deze Nieuwsflits en graag tot ziens bij een volgende gelegenheid.
Namens het bestuur, Wim Mulder.

Oproep
De werkgroep presentaties is op zoek naar leden die nog vruchtenwijnen
hebben staan en bereid zijn deze tegen een kleine vergoeding te
doneren aan het wijngilde. De vergoedingen à € 2,- per fles kunnen
gedeclareerd worden bij de penningmeester. Op de wijn fles komt een
gilde etiket, zie de afbeelding. U hoeft alleen een melding te maken van
de vruchten die erin zitten. Eventuele aanvullingen van alcohol % en zuur
zijn welkom.
Het etiket is ontworpen door Marcel Bul.

Algemene ledenvergadering
15 maart 2019
En dan vraagt Marie Jose of er iemand een verslag(je) wilt maken en dan hoor ik ook achter me
:”Gelukkig ben ik dyslectisch”. Wat doe je dan ?? Zie hier.
‘t Was zeker de moeite waard , deze avond. Een prettig gezelschap, geïnteresseerde mensen en
goede koffie. Het aantal van 27 was niet overweldigend, maar was wel een goede afspiegeling van
ons ledenbestand. Dat is trouwens 112 en volgens Wim Mulder(tevens voorzitter van de FAWBG) is
dat uitzonderlijk in Nederland. En hij kan het weten.
Uiteraard het welkom heten door de voorzitter, de afmeldingen en de mededelingen. Die waren er
best veel o.a.

*Plannen voor het jubileum, suggesties zijn hartelijk welkom
*Nieuwe opzet cursus voor beginners, Gert wordt aanspreekpunt
*H.K.W. is in Baexum in Limburg
*Federatiekeuring is op 11 mei en Wim Mulder wil de flessen wel meenemen
*W.A.-verzekering van uit de federatie is geregeld. Uiteraard wordt eerst de persoonlijke verzekering
aangesproken, dan de gemeentelijke voor vrijwilligers en dan pas die van de Federatie. Maar.. het is
tenslotte iets.
De notulen van 23 maart 2018 werden goedgekeurd, er waren geen ingekomen stukken en toen was
het woord aan onze secretaris.
Paut memoreerde de volgende zaken:
*Er is 5x vergaderd
*Het bestuur heeft veel waardering voor het werk van de vrijwilligers
*Er is afscheid genomen van Germa Oudendorp en men zoekt een vervang(st)er
*De Nieuwsflits is naar Marie Jose gegaan
*Het streven is om 1 x per maand een activiteit te hebben (uiteraard in de winter)
*De facebook pagina wordt goed bezocht en levert ook steeds vaker nieuwe leden op
Toen kwam Gert met zijn cijfers en iedereen was tevreden. De kas is weer wat gespekt.
Dan al de commissieverslagen, die staan in de notulen.
Voor de nieuwsflits vraagt Marie Jose om kopij aan te leveren. Mag van alles zijn wat maar enigszins
verband houdt met het wijngebeuren bv. een recept, een leuke vakantie-ervaring etc.
En toen kwam de bestuurswisseling aan bod. John Krijnen loopt een jaar met Gert Goedegebuure
mee en Paut wordt onder applaus herbenoemd voor een nieuwe periode.
Dan nog de rondvraag. Jaap Vriens heeft een diepvries te koop. Karel Beenhouwer mist de vrouwen
in de vergadering en Gezina de Moor informeert naar de invulling van onze facebook -pagina. Nogal
veel reclame voor Klein Schorre. Wordt onderzocht.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 na het overhandigen van een bloemetje voor Marja aan
Gert en een doos Merci aan Jaap voor Lia Vriens haar “schrijfwerk”.
Het bleef nog geruime tijd bar gezellig.
Wim de Moor

Activiteiten
Thema wijn.

22 februari 2019
Dit jaar was de witte wijn aan de beurt. Er waren 7 inzenders met samen 14 wijnen.
Er kwamen meer personen dan opgegeven was en daardoor waren we met 20 proevers. Hoewel het
aantal wat hoog was hebben we toch allemaal tegelijk aan een tafel gekeurd.
De sfeer was uitstekend en de hapjes vonden gretig aftrek.

De leiding was in vertrouwde handen van Jobien, Piet en als nieuweling Bart.
Af en toe werd een van de deelnemers gevraagd de proeverij te leiden en dat zorgde voor leuk
enthousiasme bij enkelen. Het resultaat was zeer bemoedigend. Gemiddeld kwam men aan 70
punten terwijl de laagste net onder de 50 lag.
Prijswinnaars
1e prijs met 83 punten voor Ko Remijn met een Souvigner Gris
2e “
“ 81 “ “ Jobien Steijn met een Chardonnay
3e “
“ 77 “
“ Gert Goedegebuure met een Johanniter
De Chardonnay van Jobien haalde op de gildekeuring 83 punten waaruit we concludeerden dat” de
zaal” goed gekeurd had. Toch ook leuk om te weten.
Een van de wijnen had een zuur van 9, maar dat proefde men niet. Men dacht dat de meting niet
klopte door een oud blauwloog. Snel een nieuw flesje uit de winkel gehaald en opnieuw gemeten.
Uitkomst 7. Het lek was boven.
Men had geen haast om naar huis te gaan dus de geopende wijnen werden nog eens geproefd.
20 deelnemers van de 107 leden is niet erg veel, maar de sfeer was er niet minder om. Volgende
keer….bedenk wat je mist als je verstek laat gaan.
Wim de Moor

Ciderworkshop 2019
25 januari 2019 kreeg ik een email van onze penningmeester en tevens onze ciderspecialist van ons
gilde met de mededeling dat er weer een ciderworkshop aan kwam op de data 23 februari en 13 april
beide bij Fruitmasters in Kapelle.
Waarom niet dacht ik je moet alles een keer uitproberen.
Dus 23 januari op naar Kapelle gewapend met een grote jerrycan met een mooie afsluitbare dop en
een waterslot naar Kapelle om daar, na een gedegen uitleg van Gert Goedegebuure, onze appelsap
te gaan maken.
Nadat we onze appelsap hadden gemaakt konden we alle toevoegingen bij onze sappen doe zodat ze
mooi konden gaan vergisten.
Tijdens de uitleg door Gert konden we al proeven van de cider die Gert heeft gemaakt en deze
smaakte heerlijk.
Hopelijk gaan die van ons ook zo smaken.
De flessen en jerrycans van de deelnemers bleven bij Fruitmasters achter zodat Gert af en toe kon
gaan kijken of het proces naar behoren verliep en dat is maar goed ook want er was 1 afsluiting die
niet goed afsloot ( die van mij natuurlijk) en bij 1 waterslot zat geen water in.
Gelukkig heeft Gert alles weer hersteld en kon het gistingsproces goed worden afgerond.
Zaterdag 13 april was het dan zover we konden gaan bottelen.
Ik had netjes mijn bekende bierflesjes met beugel thuis met sulfiet water ontsmet net als alle andere
materialen die we nodig hadden.
In Kapelle stond alles weer netjes klaar voor de grote bottelarij
Voor we konden gaan bottelen kregen we eerst weer een stukje theorie.
Gelukkig werkte het weer ook nu weer goed mee en konden we buiten aan de gang.
Resultaat bij mij staan in de woonkamer ( de nagisting moet namelijk rond een temperatuur van 20
graden eerst op gang komen) 3 kratjes met waarschijnlijk overheerlijke cider die ik over ongeveer 4
weken al kan proeven.

Dit samen met een lekkere tropical salade lijkt dit mij heerlijk met een lekker zonnetje onder mijn
parasol
Ik heb mij wel laten vertellen hoe langer de cider staat hoe lekkerder dat hij wordt.
John Krijnen
Komende activiteiten
- 11 mei presentatie Groenmarkt Groei & Bloei. Bij het Omnium.
- 1 juni presentatie Montmartre in Goes
Op http://www.luctoretfermento.nl vindt u ook de actuele informatie over de activiteiten.
Voor de meeste activiteit geldt, dat u via de penningmeester, een mail met meer informatie krijgt.

Inloopavonden
Bij de meeste van u is het wel bekend dat het wijngilde ook een winkeltje heeft. U kunt hier
elke eerste en derde donderdag van de maand terecht van 19.00 tot 20.30. Uitgezonderd feest- en
gedenkdagen. LET OP IN DECEMBER ZIJN ER AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN.

(Wijn)weetjes
Recept

Het recept van John’s tropical salade.
Om jullie ook zo lekker te laten genieten hierbij het recept van de salade
Ingrediënten: 200 gr schoongemaakte appel
200 gr banaan zonder schil gewogen
200 gr ananas uit blik of vers
200 gr gegaarde kipfilet ( zelf gaar maken geen snijwaren of gerookte)
75 gr slagroom en 30 gr tomatenketchup.
Peper, worcestersaus en een beetje zout
Bereiding:
Snij alle ingrediënten in stukjes van ongeveer 2 cm groot. Klop de slagroom net niet
stijf en vermeng dit met de tomatenketchup, peper worcestersaus en zout. Meng
deze saus door de gesneden ingrediënten en laat deze salade lekker koud worden in
de koelkast.
Leg op een schaal of groot bord wat sla en doe hier de salade op moet glad strijken
en garneren met wat plakjes perzik uit blik of ander zacht fruit ( aardbei o.i.d.) en
peterselie
Smakelijk eten en genieten van de cider

Informatie van andere wijngildes
Regelmatig ontvangen wij boekjes en nieuwsbrieven van andere wijngildes. Wilt u deze bekijken dan
kunt u dat doen door op deze link te klikken.
De nieuwsbrieven van ons zusterwijngilde Balsemien kunt u vinden op www.balsemien.be onder de
rubriek “Nieuws/Reisinfo”.

Facebook
Heeft u een facebookaccount dan kunt u het gilde ook volgen op Facebook.

Vragen, antwoorden en tips.
U kent dat misschien wel. U bent met iets bezig en denkt dat moet toch anders kunnen. Of u wilt met
iets beginnen en zit nog met en aantal vragen. Of bent u misschien wel degene die alles (of best veel)
weet en hebt u nog tips voor anderen. Stuur u vragen, tips en antwoorden aan ons. We nemen ze
dan op in de volgende nieuwsflits. Zo kunnen we elkaar helpen en kunnen we kennis onder de leden
verspreiden.
U kunt uw vraag, antwoord en tips aan de redactie van de nieuwsflits sturen:
nieuwsflitsluctoretfermento@gmail.com .
Wie van u gebruikt zijn eigen gemaakte wijn ook om er mee te koken en te bakken en wil zijn/haar
recept met ons delen?
Stuur uw recept naar de redactie en wij plaatsen het recept in de nieuwsflits.
nieuwsflitsluctoretfermento@gmail.com

Te koop aangeboden:
Vrieskast met 4 lades en 2 ruimtes met klepje waarvan 1 defect.
afm. 150 cm hoog, 58 cm breed en 42 cm diep.
€ 50.00.
Jaap Vriens – tel. 0113-343404

