
Êindelijk belangstelling voor concert Soli

Met wijn willen
mensen wel

rie Minn€sma van Soli. De
Z:ans€ Wijokdng is een onef-
hanketijk plÀtfoÍm voor de
zaans€ wijnli€Íhebber die bij-
€€nkomsten organise€rt in
r€staurant De Hoop op dswaÍt€

De eeÍste actiYit€it van d€
zaanse wijnkrins is nu dus in
de Zuidervermenid8: h€t wijn-
concert met soli. soli sp€€lr
onderm€er de Honeaars€ Dan-
ser van Brahms, d€ Rad€tzky
Mxrs en 'Paris Mont Mafid.
sam€n met vi€r (zaanse) $ijn-
handelar€n €n slijrers (slijterij

Zaanse Wiinkring
De zaans€ WijnlÍine is een
club van wijnli€fhebbeÍs. De
dub telt naast Thoolen nog
dri€ mens€n (Ruben valen-
teyn, Marjolein vàÍ ce€n, Mi-
ch€l Dantuma) die, n€r als hij,
een flrsus hebben gevolsd bij
de Zaanse wijnïandelaar Bou-
d€wijn Bestenan, €n Best€m-

^nzelí
De cursist€n hebben her offici-
ele diploma sw€n2 van d€
Wiinacademi€ €n mog€n nu
een vinolog€nopl€iding gaan
doen. Maar dat gaat z€ te v€r,
Wel wild€n ze e€n ongedwon-

gen én onaJhankeltk platfoÍm
voor de Zaense wijnliefh€bb€r
€n -leveranci€r. vijf maal p€r
jaaÍ orsanis€en d€ zaansê
wijnldns e€n bijeenkomst
waarbij €eÍr th€ma over en met
wijn centraal st:.at. omdat
Ruud Keinemans, eigenaar
van ÍestauÍant De Iloop op
dswa.r€ Walvis, ook e€n rPijÍ-
cursus h€eft g€votgd, rl1ag de
club €êns in de twee rnaand€tr
om niet een avond te oÍganis€-
r€n in het resteurent Op de
bijeenkomsten wordt g€-
pro€fd van wijrcn di€ in de
zaanstÍeek verkrígbexr zijn.

Vonk ir zeandam, Ribouvin in
wesrzaan, wijnkop€rij D€
Mo€rb€i in w€srzaan €n wijn-
huis TeÍavino) zocht d€ zaans€
wijnkrins €r de so€d€ wijnen
bij, Het publiek pro€ft, in drie
uur tijd, vrn in totaal a€ht wij-

Àcht mens€n sch€nk€n all€
aanwezisen vlieeensvlusbo-
dempjes wijn.

Boudewijn B€st€man van d€
zaanse Wijnkrinc: ,,Àls dat niet
snel genoec gut, moêt soli er
maar dooÍheen spelen. De wijn
is goêd als de sfeer co€d is."

\ry!s1zÁaN - Harmoni€ soli
Koos-zaandijk is in jubelsr€m-
ming. Voof h€t e€Íst sinds tij-
den is er e€n conc€Ít uiweÍ-
koche h€t wijnconcert, van-
daag in de Zuialervermedng in
W€stzaan. Dit is met€en de
eerste activiteit ván d€ k€ÍsveÍs€
zaanse Wijnkring, \'i€Í zaa$e
sli.iters zijn er ook bij b€trok-

Maar li€fst 12o kaanen zin €Í
v€Íkocht voor het wijn€oncert
'PÍoef d€ muzikal€ weÍ€ld!'. (Er
was op d€ h€Ift van dat aantÀl
g€Íek€nd.) Hi€rm€e zit d€ za:l
vo1; m€er m€nsen pffsen niet in
d€ hout€n kerk met zand op d€
vlo€Í. Wanneer was de latste
keeÍ dat de belangst€lling groot
wasf was h€t to€n soli met Jan
Vayn€ in het zaenthexrer op-
tra4 pakw€g e€n d€c€nnium
geleded H€t vorig€ con.€Ít noa
moert€n de l€den z€lf bijbera-
len, En dan nu in€€ns dit suc-

H€t b€stuur van soli h€€ft al
€en paar k€€r g€sprok€n ov€r
hoe dit onv€rwacht grote su€c€s
t€ v€rklaren.,J]€t is andffs, h€t
is aanstekelijk en wijn is in",
zegt Henny T hoolên, een l,an de
oprichters van de k€ÍsveÍs€
zaans€ wijnking en bedenkeÍ
vrn het wijnconc€rt. Thool€n is
partner van voorzrtter Ánn€me-


