Brabants Amateur Wijnmakers-en Bierbrouwersgilde

”Rivierenland”
website www.gilde-rivierenland.nl

Nieuwsbrief November 2018
Beste Gildeleden,
We kunnen terug kijken op een bijzonder mooie zomer en een goed jaar voor de druiven. Het is te
verwachten dat er dit jaar mooie wijnen van gemaakt kunnen worden.
Als het goed is zijn de druiven alweer geperst en staan ze volop te gisten en we verwachten daarvan goede
resultaten.
De competitie voor de “Sjampanje” Kub, waarvan de uitslag bekend gemaakt wordt op de Nieuwjaars
receptie, gaat door. De flessen kunnen worden ingeleverd op gilde avond van 30 November of bij de
Deken thuis.
De eerst volgende gilde avond is op Vrijdag 30 November met een keuring van zoete wijnen en keuring
van Bailleys achtige likeuren.
De activiteiten kalender voor 2019 is al bekend en voor de bierbrouwers onder ons is het belangrijk om
voor een tripel in Januari alvast actie te ondernemen.
Er is weer een nieuwe leverancier voor bier en wijnbenodigdheden in Beek en Donk.
Leden van Rivierenland krijgen 5% korting als ze zich eenmaal aanmelden als lid van Rivierenland.
Voor het adres zie de advertentie op blz. 6 van deze nieuwsbrief.
Tijdens de commissie vergadering op 2 November is er beslist dat er in plaats van een boekje in December
ook een nieuwsbrief uitkomt. Dus het eerst volgende boekje verschijn in Januari 2019
Ben Oosterhuis gaat als nieuw redactielid meehelpen bij het gilde blad.
Bij Bert van Os is een film opgenomen over het wijnmaken “Van druiven naar wijn”. Deze wordt
uitgezonden op “Omroep Meierij” vanaf 20 November T/M 26 November. Ziggo kanaal 39 Schijndel of
42 Veghel, Trinet kanaal 500 en KPN kanaal 1333. Ook te zien op Internet.
Jan van Langen
Teksten en/of foto’s voor het volgende boekje en/of de nieuwsbrief sturen naar: langenjanvan@gmail.com
(Teksten s.v.p. in Word.)

**********

Data inleveren kopij:
Voor de nieuwsbrief van December: uiterlijk 10 December a.s. bij J. v. Langen:
langenjanvan@gmail.com

***************

Activiteitenkalender 2018
(alle gildeavonden beginnen om 20.00 uur in ’t Spectrum, tenzij anders vermeld)
Vrijdag 30 November

Gilde-avond Wijnkeuring zoete wijn en Likeurkeuring L3 Bailleys achtige
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Activiteitenkalender 2019
datum
aktie
likeur wijn bier
Vrijdag 11-01-19 18.00 uur Nieuwjaarreceptie
Vrijdag 25-01-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Likeur van Citrusfruit en bier Tripel klasse C
Vrijdag 22-02-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Droge Wijn en Saison bier klasse A
Vrijdag 29-03-19 20.00 uur Algemene ledenvergadering + Feestavond
Vrijdag 12-04-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Noten likeur en Medium Wijn
Vrijdag 17-05-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Droge Wijn en bier Lentebock klasse C
25-05-19 t/m 2-06-19
HKW camping Groot Einder Schoorstraat 13 Baexem. in Limburg
Vrijdag 28-06-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Medium Wijn Medium en Witbier klasse A
Vrijdag 30-08-19 16.00 uur Opening Seizoen
Vrijdag 27-09-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Koffie likeur en Thema bier
Vrijdag 25-10-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Droge Wijn en Bier Quadrupel kl. D
Vrijdag 01-11-19 20.00 uur Commissie vergadering
Vrijdag 29-11-19 20.00 uur Gildebijeenkomst
Likeur (zacht)Zomerfruit en Zoete Wijn
****************
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Oproep Sjampanjecub
Wie mee wil doen met de sjampanjecup dient de flessen op de laatste gildeavond
van dit jaar Vrijdag 30 November in te leveren. Lukt dit niet, dan kun je die ook brengen
naar Kruisstraat 23 Mariaheide. Goed voorzien van naam. We verwachte een
redelijk aantal inzendingen.
Groeten Bert van Os
Het zou natuurlijk mooi zijn om een 2e fles mee te brengen voor bij de nieuwjaarsreceptie.

****************

Uitslag Bierkeuring 26 Oktober 2018
De uitslagen van de laatste bierkeuring van 2018 worden pas bekendgemaakt na de bekendmaking van de
jaarcompetitie tijdens de feestavond vrijdag 29-03-2019

Uitslag keuring Wijn Droog 26 Oktober 2018
Wit
Plaats
1
2
3
4
5
5 e.e.

Naam
Joop Johannesen
Toon Nabuurs
Bert Pollaert
Bert van Os
Mari van Beek
Jan van Langen

Fles .nr
6
4
1
5
2
3

Punten
77,14
72,71
72,10
69,29
66,70
66,70

Fles .nr
51
52

Punten
73.30
60,71

Fles .nr
104
102
105
101
107
108
106
103

Punten
82,30
76,80
75,14
74,70
72,86
69,43
67,29
64,90

Rosé
Plaats Naam
1
Bert Pollaert
2
Jan van Langen

Rood
Plaats Naam
1
Mari van Beek
2
Jet Cranen
3
Toon Nabuurs
4
Ben Oosterhuis
5
Bert van Os
6
Joop Johannesen
7
Emmy Heydkamp
8
Ronald Spits

****************

Nieuwjaarsreceptie 2019
Beste gildeleden ook in het nieuwe jaar organiseert de activiteitencommissie weer een nieuwjaarsreceptie.

De receptie zal zijn op: VRIJDAGAVOND 11 JANUARI
van 18.00 tot 24.00 uur
Het concept blijft hetzelfde als voorgaande jaren, de bedoeling is dat iedereen wat aan eten meebrengt dit
kan zijn van gehaktballetjes of salade of een stukje kaas of een nagerechtje enz...enz.. alles is welkom.
De A.C. plaatst dit allemaal op een sfeervolle tafel, om er later lekkere hapjes van te nemen .
Graag willen we het aantal personen weten en wat er meegebracht wordt om er voor te zorgen dat er
voldoende stoelen en tafels zijn.
Graag opgeven bij , Annie / Henk Hoefnagel Telefoon 0412 492607
Activiteiten commissie,
Jo van Giersbergen
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*********************

Gilde avond Vrijdag 29 November
Voor komende Gilde avond van 29 November worden er zoete wijnen gekeurd.
Er wordt in drie kleurklassen gekeurd, n.l. WIT, ROSÉ en ROOD, in de smaakklasse Zoet .
De inzender mag echter totaal maar twee flessen inzetten en maar een in twee verschillende kleurklasse.

Ook is er die avond een keuring van likeur in de klasse L3 Baileysachtig
Per deelnemer mag slechts 1 likeur worden ingeleverd.
Likeur dient te worden ingezonden in kleurloze koffiemelkflessen van het type Friese Vlag o.i.d. van plm.
185 ml voorzien van de originele afsluitdop. De fles moet tot 1 à 1,5 cm onder de onderkant van de
afsluitdop gevuld zijn.
*******************
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*********************
Mini-c

Hemelvaart kampeerweek 2019

Hallo H.K.W.-ers
Tijdens het H.K.W. 2019 is bekend gemaakt dat het H.K.W. 2019 wordt georganiseerd door Wil, Mia, Jos
en Henk vanuit Midden-Limburg. Zij worden ondersteund door Ina, Hennie, Floor en John van de
Noordoostpolder.
Na het nodige zoekwerk kunnen wij jullie mededelen dat wij een geschikte camping hebben gevonden. Als
camping hebben wij gekozen voor camping “Groot Einder” Schoorstraat 13 Baexem. Op enkele vaste
plaatsen na hebben wij de beschikking over het gehele kampeerterrein. Ook hebben wij voor deze week de
kantine met aangebouwde partytent gehuurd.
In tegenstelling tot het vorige H.K.W. 2018 waar voldoende verhuur accommodatie op de camping
aanwezig was {waar overigens geen gebruik van is gemaakt } is er op deze camping geen verhuur
accommodatie aanwezig. Deelnemers aan het H.K.W. die niet beschikken over een eigen kampeereenheid
dienen zelf te zorgen voor overnachting in de omgeving.
Voor de activiteiten en de excursies zijn wij druk bezig om een leuk en attractief programma samen te
stellen.
Binnenkort volgt het inschrijfformulier en de planning van de activiteiten
Wij hopen jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Het H.K.W. team 2019
Voor informatie :
John Peters
Email : petersnellestijn@ziggo.nl
Telefoon : 0527-251646

Groot Einder
*********************
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Unibrew Zuid-Nederland
Bier en Wijnbenodigdheden
Van der Kooij in Beek en Donk

Adres: Beekerheide 15A,
5741 HB Beek en Donk
Tel.: +31 (0)85 105 1984

***************

Contributie 2019
Beste gildeleden,
We beginnen binnenkort weer aan een nieuw jaar. Tijd voor nieuwe activiteiten en voor voortzetting c.q.
uitbreiding van de huidige activiteiten. Dit is echter niet mogelijk zonder de noodzakelijke steun van de
gildeleden. Daarom is het weer tijd om de jaarlijkse contributie te voldoen.
Deze wordt niet verhoogd en bedraagt voor 2019 € 40,00 per jaar.
Bij degene die een automatische machtiging afgegeven hebben zal de contributie tussen 15 en 20 december
2018 worden afgeschreven. Aan de leden die geen machtiging hebben afgegeven wordt gevraagd de
verschuldigde contributie vóór het einde van het jaar te voldoen. Dit kan op rekening nummer
NL13RABO0147198097 t.n.v. AWBG Rivierenland te Schijndel
Door tijdig uw contributie te voldoen zorgt u ervoor dat het gilde geen verdere kosten hoeft te maken om
de leden te herinneren aan de betaling ervan.
Ik hoop op de medewerking van de leden en wens iedereen prettige feestdagen onder het genot van een
eigen brouwseltje.
Penningmeester
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