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Freddie, Anet, Anita, Bart, Marjolein, Berton,, Caroline, Suus, Sven, Tessa, Tom, Twan, Anton, 
Cindy, Dick, Eline, Dorien, Dirk, Eelke, Gratje, Gerdie, Jeroen, Joël, Joey, Joost, Leida, Twan, 

Marianne, Birgit, Willeke, Britt, Marianne, Bob, Marielle,, Michelle, Peet, Ralf, Teun, Ronald, Nicky, 
Karin

Marianne, Birgit, Willeke, Britt, Marianna, Bob, Marielle, Michelle, Peet, Ralf, Teun, 
Ronald, Nicky, Karin, Freddie, Anet, Anita, Bart, Marjolein, Berton,, Caroline, Suus, 

Sven, Tessa, Tom, Twan, Anton, Cindy, Dick, Eline, Dorien, Dirk, Eelke, Gratje, 
Gerdie, Jeroen, Joël, Joey, Joost, Leida, Twan
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Wijnproeverij
De glazen waren gepoetst, de kaasplank stond klaar, de kurketrekker in de aanslag 
en de tafel was buiten zeer gezellig gedekt. Vrijdag 3 juni was het dan eindelijk 
zover, de wijnproeverij van de JVB-stam kon gaan beginnen. 

Iedere deelnemer had de opdracht gekregen om een fles van zijn of haar favoriete 
wijn mee te nemen. De professionele organisatie bepaalde de volgorde van de 
wijnen. We begonnen met de meegebrachte witte wijnen, daarna de rosé en de 
rode wijnen sloten de avond af. Als jouw wijn aan de beurt was dan moest je even 
vertellen waarom je deze wijn had meegenomen.

De redenen waren zeer divers. De één had de wijn uitgekozen om het mooie 
etiket, de ander vanwege een vriendin die deze wijn lekker vond en weer een 
ander omdat het de favoriete wijn van opa was. De wijnen tijdens de proeverij 
varieerden van alcoholvrij tot vol, krachtig, fris, fruitig, sprankelend, wat bochtig 
(waar sommige heel hard van moesten niezen) en soepel. We hebben wijnen 
mogen proeven uit alle delen van de wereld, maar ook een wijn uit onze eigen 
regio. Gelukkig hoefden we de wijn niet uit te spugen, maar konden we er volop 
van genieten! Dit alles onder het genot van lekkere hapjes. 

Het was een zeer geslaagde avond, waar zelfs de niet wijnliefhebbers hun best 
hebben gedaan toch wat van de wijnen te proeven. Al moest dit elke keer met een 
biertje worden weggespoeld. Suzanne en Cindy super bedankt voor de organisatie! 
Was echt top. (Caroline)


