
Bijzondere proeverij met wijnen uit het Midden-Oosten

Wiinkring in de Levant
DOOR WIILEMIEN 5CHENKEVELO

KRoMMENTE - Het gaat uiBte-
kend met de Zaanse Wiinkrins:
de mailinglijst telt al io'n g-o
adressen, ook tot ver buiten de
zaanstreek. Volgende week za-
terdag is er weer een bijzond€re
proeverij, ditkeer met wijnen uít
het Midden oosten,

,Ja naruurlijkhebben we de wij-
nen voorgeproefd. Daar gaat het
juist oml", zegt Henny Ttroolen.
Hij is €en van de viif oprichters
van de Zaanse Wijnkring, die nu

and€rhalf jaar besEat. Een van
de weinig niet-commerciële
wijngenootschappen in Neder-
land, bij zijn weten. ,,D€ meeste
wiinkringen zijn aan een winkel
of importeur verbonden. Wij
zijn helemÀal vrij."

Het groepje van vijf gediplo-
meeÍde wijnliefhebbets organi-
s€ert regelmatig thema-avond€n
rond wijn.,,Want dat misten we,
Je kunt wel wijn€n proeven bij
winkels of importeurs of een cur-
sus volg€n, maat pÍojecten zijn
er eigenliik nooit Mooie avon-

den met een verhaal erbij. Dat de
mensen naar huis gaan met de
gedachte 'góh, dar wist ik alle-
maal ni€C.Ieder€en die wil, mag
KOmen."

Eerder hielden ze avonden
rond Monet en wun, muzi€k en
wijn, en rond Russische wijnen.
,,Het is hard werken, maat het
gaet ons juist om die vootpt€t.
Wat voor wijnen zijn er eigen-
Iijk! Hoe zoek je een wijn die bij
een thema past! En ook belang-
rijk waaÍ kun je ze krijg€nt',
Want dat is vaak lang niet ge-

maklelijk. Voor h€t Midden-
Oosten thema is de wijnkring
bijvoorbeeld naar België gereisd.
All€en daar was €en Libenege
wii n te kriigen die ze per se zoch-
ten.

Libanon is een prachrig wijn-
land, vertelt Thoolen, ,,Er is een
paar prachtige huizen, die war
mij betreft de concurrentie met
Frenkrijk aan kunnen. Ook Isra-
el is interessant, m€t onder meer
€en paar koshere wijnen, Maar
Jordanië valt h€m wat tegen."

Niet alleen de wijnen kunnen

wofden g€noten, op zeteÍdag B
april in de Nicolaaskerk in
Krommenie, ook is et een sDre-
ker: dominee Aeft Mak, die vroe-
ger in Westzaan heeft gepredikt.
Hij belicht de berekenis van wijn
vanuit de Bijbelse histoÍie. ver-
der bespeelt Merk Rijken her
monumentale Bátz-orgel en
worden PeÍzische gedichten
voorgelez€q waarin wijn wordt
gefoemd,
Deelname kogt 20 euro. De proevêrii bê.
gint om 20 uur. Aanmêlden en informatie
via de webrite wu/w.2aa05ewUnkÍing.nl.


