
zeterdatavond 13 April 2013: ,,Van Kanaàn (lr::) tot Shirez (.jtj .t ),,:
Telkens probeert  de zaanse wi jnkr ing u vanurt  verschi Iende, verrassende invalshoeKen
kennis te laten mêken met dê mooiste wi lnen ui t  de wereld.  Zo heeft  u in het veíeden oe
overeenkomsten kunnen beteven tussen ,k[nkende, muziêk & wi l .nen in proeven varr  oe
Murikale Wereld,  genieten van verhêtende bubbels bi j  Feestet i jke Wi jnen met Onno Kteyn,
bi j  Wi jn en Spi js een passende wi jn kunnen vinden bi j  êen broodj ;  p indakaas, Monet,s
inspirat ie z ien in Zaandam met schi tder-  en kookkunst in Wrn en Monet en een heuse
'batt le 'kunnen bêteven met Nueva Chitena contra te Vieux Fran9ais.

zàteÍdagavond 13 apr i rgaan wu een unieke reis maken van Kanaán tot  shiraz.  Ar proevenoe
maakt u in één van de mooiste kerken van de Zaanstreek een wi jntocht door
het Midden Oosten, van tsraël tot  t ran.  Wi j  laten u kennismakên met pra€ht ige
lsrael ische, Libanese en lordàanse wi jnen. De betekenis van wi jn wordt  van;t
de Bi jbelse histor iê bet icht  door predikant,  schr i jver en spreker ds.  AaÉ Mak. Ude Bi jbelse histor iê bet icht  door predikant,  schr i jver en spreker ds.  AaÉ Mak. U
leert de oorsprong van wijn kennen en de diepe worteting die het heeft in
al ler le i  re l ig ieuze stromingen. En.. .  heeft  u ook ats êens een Helato wi jn
lder de ton€n van het monumentale Bàtz-orset en perTic.hÊ,Ê.t i .hr .^ ?, , t . , ,Beproefd? Onder de ton€n van het monumentale Bàtz-orget en perzis€he gedichten zutt  u

nrermee/ en met tat  van wi jnen ui t  Srote huiren, kênnismaken. u 2ul t  naar huis Saan mêt o.a
de wetenschap waàr de eêrste wijnrank is geptant| Kortom eÊn heertijke *ij" 

",r'."J 
rit.

Wat : Wiin proeven o.b.v. ds. Aart Mak
Wanneer : zaterdagavond 13 april 2013 aanvang 2O:OO uur
Waar : Nicolaaskerk, Kerkplein 1, 1561 DA Krommenie
Toegangsprijs : € 2O,=

U kunt zich aanmelden met de tink via de mait info@zoansewiinkrina.nl oÍ
v ia de si te www.zaansewi inkr ing_nt.  U kunt z ich oof runrn"ta"n ao- n"t
totale bedrag overmaken naar De Zaanse Wijnkr ing,  Rabobank, rek_ nr.
16 33 817 39 t .n.v.  R. Valentyn en/of  H.M. Thooten onder vermetdins van
uw e-mai ladíes.  t í  Tr jn màr.  tOO ptààtsen beschikbàdr.  cràds tot  i iensl

v@t 
i,ose: 

ot opn*k,4q{ \!^t ! lLhhórbur.rt or.d n.ndè
uh.Aden oI kênri5ten dte aeh . von dp Zooí.ê tutih\r4t, 24
krh.en zi.h vtijbtijwód aanhetden bij de zad^se wijnkihs via nao*"*"*inr,i, .t-", i.q.weÈtê vod & ochtenaon.


