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Beste wijnvrienden,
Mijn eerste aanraking met wijn was tijdens
vakanties in mijn tienerjaren met mijn ouders in de Médoc. Mijn ouders kochten
wijn om tijdens verjaardagen en feestjes bij
ons thuis te schenken aan familie en vrienden. Op aanraden van de Médocaine familie werden de diverse wijnkastelen bezocht
om aankopen te doen. Er werd niets geproefd … want mijn ouders lustten geen
wijn … en ik dus ook niet. Maar ik vond het
wijn maken interessant en snoof ‘la part des anges’. Tot op de dag van
vandaag weet ik precies hoe dat ruikt en kan vrijwel ieder château in
de noordelijke Médoc blindelings vinden.
Pas in mijn studententijd leerde ik drinken, maar daar hoorde vooral
(Belgisch speciaal) bier bij. Wijn vond ik maar wrang; vooral de Médoc
uit de verkeerde jaren die in de kelder van mijn ouders lag. Toen wij
jaren later met ons gezin gingen kamperen in de Médoc, kwam mijn
interesse in wijn terug. Er werd een Guide Hachette des Vins aangeschaft, ruim gesnoven aan ‘la part des anges’, maar gelukkig ook voorgeproefd. Niet dat ik er toen veel van snapte, want ik liet mij jaargang
2007 in de maag splitsen, want “die was even goed als de 2006” die
een ‘coup de cœur’ had gehaald in de Hachette. Nou die 12 flessen
hebben lang in de kelder gelegen, en ik kan jullie verzekeren dat het
daar niet beter van werd.
In 2010/2011 heb ik twee wijncursussen gevolgd (WSET-2 en -3) om
van alles over wijn te leren en te leren proeven. Niet dat ik nu alles
weet – er is veel meer dat ik niet weet – maar ik begrijp nu waarom
2013 van de noordwestelijke Gironde-oever even vies is als die miskoop uit 2007. Maar ook dat het verguisde wijnjaar 2003 van diezelfde
westelijke Gironde-oever in de noordelijke Médoc soms fantastische
wijnen heeft geleverd, omdat de druiven toen eindelijk eens een keer
wel fatsoenlijk rijp werden.
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Vervolg voorwoord Rob Gommans
Gelukkig heb ik nog iets geleerd
van nog veel meer belang : namelijk dat buiten de Bordeaux nog
veel lekkerdere wijn wordt gemaakt !
Daarna ben ik nog een jaartje lid
geweest van een wijngilde … om
zelf wijn te leren maken. Wat ik
toen vooral geleerd heb, is dat in
onze regio de druiven maar moeilijk rijp worden en dat het erg
moeilijk is om fatsoenlijke (lees
zuivere) wijn te maken. Het bocht
wat toen allemaal voorbij kwam …
rubbergeur, teer, oxidatie, azijnsteek, onrijpheid.
Gelukkig had ik snel door dat wijn
maken niet mijn ding was, maar
dat ik wijn proeven veel leuker
vond. Daarom ben ik in 2011 lid
geworden van een wijnclub; gelukkig niet van een of ander elitair
genootschap, maar van wijnvrienden : de Maaslandse !
Iedere bijeenkomst vind ik een
feestje, om lekkere wijnen te
proeven die je normaal niet krijgt,
om te leren over wijnstreken,
druivensoorten et cetera, om je
wijnvrienden te ontmoeten en
plezier te hebben. Ons aller bestuur kan daarvoor niet genoeg
geprezen worden overigens.
Hoogtepunten zijn voor mij de
Kapittel-diners, maar vooral het
Viniola evenement 2013 in
Château Neercanne en de wijnreis
2017 naar de Rioja Alavesa staan
nog in mijn geheugen gegrift : wat
een bacchanalen.
Ik hoop nog vele hoogtepunten,
maar vooral ook “gewone” bijeenkomsten met jullie mee te mogen
maken !
Rob Gommans

Saffraan, het Spaanse goud!
Nog niet zo lang geleden was het
Spaanse saffraan een bedreigd
landbouwproduct, dit door de
instroom van inferieur product,
voornamelijk uit Iran, dat hier bij
ons op de markt kwam.
Tien jaar na de classificatie van de
P.D.O. Azafran de la Mancha ziet
de toekomst er terug rooskleurig
uit, al is er zeker nog ruimte voor
progressie vooraleer ze terug de
plaats in de keuken hebben die ze
verdienen.
Saffraan is een mysterieus product met een zeer hoge prijs. In
de grote range van kruiden en
specerijen is het één van de weinige waar naast smaak en aroma
ook nog een derde dimensie meespeelt, namelijk kleur.
Vooral die laatste eigenschap
maakte het in sommige religies als
symbool voor wijsheid. Na de
dood van Buddah kozen zijn opvolgers saffraan als de officiële
kleur voor hun gewaden.

In La Mancha, de wieg van de fijnste saffraan, worden de bloemen
geplukt bij zonsopgang als ze nog
vers zijn. Ten laatste 's avonds
worden de stampers verwijderd
uit de bloemen en licht geroosterd boven de uitdovende sintels
van een vuur. Saffraan uit La Mancha staat in de topklasse van de
Spaanse gastronomie op gelijke
hoogte met de Ibericoham, Pimentón de la Vera (een bekende
paprikasoort) en Cabrales kaas.

De prachtige gele tint van saffraan
en zijn rijk, pikant en licht medisch
aroma zijn een zegen voor de keuken. Het is een paradox dat dit
minder voorkomend kruid een
gepriviligeerde plaats inneemt in
het culinaire leven van de Spaanse
natie.

De draadjes in welke saffraan normaal verkocht worden zijn in feite
de stampers van de Crocus Sativus
bloem. Om een kilogram saffraan
te bekomen zijn er ongeveer
250.000 bloemen nodig!
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SAFFRAAN
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De oogst van de krokussen is in de
maand oktober. Nadat ze tijdens
de zomer in een toestand van rust
vertoefden, worden ze vanaf september "wakker" en nemen de
harige wortels de nodige voedingsstoffen op. Vanaf einde oktober zullen de paarse bloemen
bloeien en het landschap omtoveren tot een wiegende purperen
zee.
Het productiegebied bevindt zich
in de driehoek die gevormd word
door de dorpen Camuñas - Madridejos en Consuegra, waar het
jaarlijkse festival van de saffraan
gehouden word. Een cultureel
feest met poëzie, shows en wedstrijden saffraan plukken.
In Madridejos bevindt zich het
saffraanmuseum waar je door de
eeuwen heen toestellen en materiaal kan terugvinden die gebruikt
werd in de lokale industrie. Het
geeft de bezoekers een mooi
beeld over de pluk en de behandeling van dit agrarische product.

Deze PDO streek Azafrán de la
Mancha is vrij nieuw. Voor 1999
was er geen organisme dat zich
bezighield met de bescherming
van de Manchego saffraan. Iedereen kon buitenlandse saffraan
invoeren en verkopen als lokaal
product. Een tweede probleem
was het vinden van plukkers: jonge mensen waren niet zo makkelijk te vinden voor deze moeilijke,
zeer laag bij de grondse activiteit,
en de aanplant was enkel op achtertuinschaal, kortom het Spaanse saffraan was op sterven na
dood.
Het was Antonio Garcia MartinDelgado die 15 jaar lang gewerkt
heeft aan de bescherming van het
product, met als bedoeling
saffraan terug het prestige te geven die het verdiende.

De geneeskundige kracht van
saffraan.
Het kruid werd door de eeuwen
heen mythische genezingen toegedacht. Historisch stond het bekend als remedie tegen astma,
slapeloosheid, hartklachten en
lucht-wegeninfecties maar vooral
als middel tegen flatulatie. Ook
werd de gele kleur hulpzaam bevonden tegen het geler worden
van de huid bij hepatitis. De moderne geneeskunde lijkt deze oudere stellingen te bevestigen en
met wetenschappelijke zekerheid
zou saffraan heilzaam zijn bij astma en bronchitis en bewijst het
ook zijn waarde als kankerremmende stof.

Overdaad van dit kruid zou wel
kunnen leiden tot gestoorde gedragingen.
Momenteel zijn er 5 grote producenten: 3 in Albacete, 1 in Toledo
en 1 in Cuenca, en gaat zowel de
lokale productie als de export terug naar vroegere niveaus.

Buitenlandse topchefs zijn soms
verwonderd om te zien hoe discreet saffraan nog maar aanwezig
is in de Spaanse keuken, de prijs is
alvast een belemmering voor een
dagelijks gebruik. Naast de paella
en zarzuela gebruiken bijvoorbeeld Madrileense vrouwen de
draadjes in rijstgerechten met
konijn of zelfgemaakte vleesballetjes. De keuze voor verwerking in
nagerechten is nog vrij nieuw.
Ferran Adria , topchef van El Bulli,
gebruikte zijn intelligentie om
saffraan alvast een speciale plaats
in de keuken te geven zoals bijvoorbeeld met een tempura van
zeevenkel. Het succes van
saffraan in de keuken is zijn
kracht om zelfs met een kleine
aanwezigheid het uitzicht van een
gerecht grondig te veranderen.

Vervolg in ons volgend nummer
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Vervolg Winter 2017

Villages Lesquerde:
Zonder twijfel de
meest representatieve appellatie van de
hoger gelegen area
van Fenouillèdes en

Côtes du Roussillon en Côtes du
Roussillon Villages
Deze appellaties met een oppervlakte van 9000 ha leveren bijna
alle droge witte wijnen uit Roussillon. De Côte du Roussillon
loopt van Albères tot Fenouillèdes en is opgedeeld in verschillende terroirs en microklimaten.
De productie is hoofdzakelijk
rood, maar er zijn ook rosés en
enkele witte wijnen.
Côte du Roussillon Villages levert enkel rode wijnen van wijngaarden ten noorden van de Têt
rivier. Deze regio heeft de grootste diversiteit aan terroirs en dit
verklaart waarom vier gemeenten de toelating kregen om hun
naam toe te voegen aan de appellatie: Caramany, LatourdeFrance, Lesquerde en Tautavel.
Recent kregen sommige rode
wijnen uit Aspres ook die vermelding.
Rood
De rode wijnen uit Roussillon
zijn rijk gevarieerd van jonge
wijnen tot volle gestructureerde
zoals deze uit Côtes du Rhone
Village. De cépages zijn vooral
Carignan, Grenache Noir, Syrah
en Mourvèdre.
Les Aspres: Om zich te onderscheiden als aparte appellatie
besloten de wijn -bouwers hier
enkel wijnstokken aan te planten op de hellingen met kiezelsteen terrassen.
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Villages Caramany:
De wijngaarden liggen in de
districten rond Caramany alsook
in Cassagnes en Bélesta-de-laRoutière. De terroir van Gneis
geeft de wijn een vlezige maar
elegante structuur. Ook onderscheidt de streek zich door een
carbonische maceratie.

Villages LatourdeFrance:
Een heterogeen gebied dat zich
uitstrekt van de schist-terroir
van Montner en Planèzes tot de
bodem met kalkmergel langsheen de Agly rivier.

Village Tautavel:
Gedomineerd door kalksteen, en
dit is te merken in de wijnen van
deze terroir.
De percelen liggen langs de
bergketen van Tautavel tot het
majestueuze Cirque du Vingrau.
Het landschap van garrigue
(grassen en lage planten) wordt
er afgewisseld met sparrenbossen en wijngaarden. De wijnen
uit deze regio hebben minstens
enkele maanden, maar liefst enkele jaren nodig om tot volle
expressie te komen.

gekenmerkt door zijn bodem van
graniet en zand.
Wit droog
Côtes du Rouissillon wit wordt
vooral gemaakt van de Macabeu
die men "groen" oogst. Langzamerhand worden er echter nog
nieuwe cépages aangeplant die
beter de diversiteit weergeven
als toevoeging aan de Grenache
Blanc. Het zijn dan variëteiten
zoals Marsanne, Roussanne en
Vermentino die in blends meer
structuur geven aan de wijn.
Rosés
De productie van rosés is de laatste jaren zachtjes gestegen.
Grenache en Syrah vormen de
basis van vele blends. Voor het
maken van de rosé wordt hier de
methode "saignée" gebruikt, dus
contact met de schil gedurende
de maceratie. Dit is ook de reden
waarom rosé's uit de Roussillon
een intensere roze kleur hebben,
zelfs met fuchsia tinten.
Collioure:
Met slechts 700 ha is deze
appellatie de kleinste van de
Roussillon en genoemd naar
het bekende Catalaanse
visdorp. De terroir is identiek
aan deze van Banyuls.
De rode wijnen zijn warm en vol.

Parker koos al eens een
“Bask” als wereldwijn…
Wat moeten we nou aan met al
die wijnen die worden ‘uitgeroepen’ tot ‘beste’ dit of dat? ‘Beste’
op grond waarvan? Vanwege de
super-kwaliteit van het drinkplezier? Vanwege de exceptionele
balans en bewaareigenschappen?
Of vanwege de verhouding tussen
prijs en kwaliteit? De meest besproken wijncriticus van de laatste
tijd, Robert Parker, koos voor het
laatste. En wat was de uitkomst?
Dat een Baskische wijn van nog
geen 9 euro per fles, Luis Cañas
Crianza cuvée 2009 de kampioen
werd. Parker gaf hem al eerder 92
punten. Deze nieuwste beslissing
deed bij de klassementshaters
onder wijncritici nogal wat stof
opwaaien.
Het gaat om een tempranillo (95
%), gemengd met
grenache (5%). De
wijn werd 12
maanden
opgevoed in barriques
van 3 jaar oud,
deels Frans en
deels
(30
%)
Amerikaans hout.
Daarna rijpte deze
Rioja
nog
9
maanden op fles.
Juan Luis maakt op
z’n website ‘met trots’ melding
van de bekroning.
Vraag is nu hoe lang de wijn die
prijszetting kan houden en wat de
toekomst zal bieden…

Momenteel staat de 2014 al
aan 12.55€ !!!

Nieuwe supercrémant d'Alsace
Het initiatief tot deze prestigewijn werd in 2009 genomen door Jacques Cattin,
de nieuwe voorzitter van het
syndicaat.
Uitgangspunt was een
mousserende wijn met meer
typiciteit dan de standaard
Crémants d’Alsace. Voor de
Emotion Brut 2009 werd
daartoe de lat met
kwaliteitseisen een stuk
hoger gelegd. Minimaal 24
maanden sur lattes, een speciale langwerpige fles, even
lang als de traditionele flûte
d’Alsace, speciaal ontworpen
etiketten en capsules.
De 33 producenten die aan dit project meedoen, hebben de
wijn al gedegorgeerd en op de markt gebracht. Benieuwd naar
de eerste kennismaking met dit kwaliteitsproduct ! Ook hier
gaat men de strijd aan met de champagne en doet men aan vernieuwing om de tanende verkoop nieuw leven in te blazen.

Beleggen in wijn ?
Wijn lang bewaren is de afgelopen jaren lucratief geweest. Tussen 1996
en 2012 steeg bijvoorbeeld de prijs van een fles Lynch Bages met een
factor 25 . Dat komt neer op een jaarlijks rendement van 22%. Beleggen
in dure wijnen loont dus, stelt de Nederlandse wetenschapper Querijn
Beijer na onderzoek vast. Vooral Chinese kopers hebben de prijzen de
laatste tijd sterk opgedreven.
Beijer (25) onderzocht het beleggingsrendement voor wijn in de afgelopen 17 jaar in vergelijking met andere beleggingen. Zijn conclusie: op de
duurste wijnen werd in die periode een halfjaarlijks rendement van 8,0%
gemaakt. Volgens Beijer moet daarbij wel gedacht worden aan de
’toppers’ onder de wijnen, de grands crus met klinkende namen, zoals
Château Lafite-Rothschild of Château Latour.
Vooral met Bourgognes en Medoc-crus konden hoge rendementen
worden behaald. In de onderzoeksperiode werden de eerste negen
maal zo duur en de laatste twaalf maal. De beste beleggingswijnen zijn
voor 90% uit Frankrijk afkomstig, vindt de onderzoeker.
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De Mendoza Vallei… een kijkje waard!

In het segment van de Nieuwe
Wereld wijnen neemt Zuid Amerika een belangrijke plaats in. De
grootste wijnproducent van dit
continent is Argentinië.
Een lang uitgestrekt land met
verschillende wijngebieden. Eén
van de bekendste regio's is de
Mendoza vallei, niet alleen door
hun sublieme ligging aan de voet
van het Andesgebergte, maar ook
door de hoge kwaliteit van hun
wijnen.
De
belangrijkheid van
de
wijngaarden van Mendoza kan je
terugvinden in de statistieken
want 70% van de totale Argentijnse productie komt uit deze
wijnstreek, met zijn verschillende
subregio's die dichter of verder
van het bergmassief liggen.
Van Noord naar Zuid zijn er de
oostelijke regio van Lavalle en
dan twee wijngebieden rond de
stad Mendoza: : Lujan de Cuyo in
het westen en Maipù in het
oosten. Bergafwaarts naar het
zuiden ligt de Uco vallei, en
volledig apart ligt de wijnstreek
rond de stad San Rafael als een
oase op 250 km van Mendoza.
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De bekendste wijnhuizen liggen
echter geconcentreerd rond
Mendoza in Maipù, Lujan de
Cuyo, Agrelo en Pedriel. Mendoza ligt ongeveer 960 km ten
westen van Buenos Aires.
Mendoza is het economisch hart
van de Argentijnse wijnindustrie.
Het telt circa 140.000 ha wijnstokken. Mendoza ligt ongeveer
even ver van de evenaar als de
beste wijngebieden in Frankrijk,
Italië en Californië. De wijngaarden zijn gelegen op een hoogte
tussen de 600 m en 1500 meter.

NoordMendoza
Hier zijn de de laagst gelegen
wijngaarden die water uit de rivier gebruiken en bestaat uit de
districten Lavalle, Guaymallen,
Las Heras, San Martin en delen
van Maipú. De wijngaarden liggen
op 550 tot 700 meter boven
zeeniveau.
De 14.000 ha wijngaarden bevinden zich op glooiende heuvels en
bezitten een diepe ondergrond
speciaal geschikt voor de cultivatie van druivenrassen zoals:
chenin blanc, pedro ximénez, ugni
blanc en torrontés.
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De Mendoza Vallei… een kijkje waard!
Hier bevinden zich 22.000 ha
wijngaarden op kiezel en vruchtbare alluviale zandgrond. Het water voor de irrigatie pompt men
uit de Atuel en Diamante-rivier.

Upper Mendoza

OostMendoza

Het wijngebied van de Upper
Mendoza River heeft ongeveer
24.000 ha aan wijngaarden. Het
gebied ligt dicht bij de plaats Mendoza op de 33ste breedtegraad.
De gemiddelde temperatuur is 1 5
graden Celsius. De duurste
wijngaarden van Argentinië liggen
rondom de plaats Luján de Cuyo.
De koelste gebieden hebben hier
de herkomstbenaming Vistalba,
Las Compuertas en Perdriel. De
bodem kan sterk variëren, zelfs op
één wijnbedrijf .

Deze wijnregio met de gebieden
Junin, Rivadavia San Martin en
Santa Rosa, is een zeer uitgestrekt
gebied met 68.000 ha wijngaarden
die gelegen zijn op de 33ste
breedtegraad. De ligging van de
wijngaarden behoort tot de
laagste van Mendoza tussen de
640 meter met een diepe onderlaag tot een meer steenachtige
bodem op 750 meter boven
zeeniveau. In dit relatief vlakke
gebied haalt men het water voor
irrigatie uit de Tunuyán-rivier.

Van ondiepe, arme steenachtige
bodem tot diepe toplagen van 1.5
meter. De beste ondergrond
bestaat uit een zandachtige
rotsbodem. De hoogte varieert
sterk van 900 meter bij Vistalba
tot 1 .1 00 meter rond Agrelo. In
het algemeen geldt: hoe hoger de
ligging van de wijngaarden, hoe
groter de verschillen in dag-en
nachttemperatuur. Malbec is de
belangrijkste druif. Veel wijnstokken zijn hier oud en hebben
een hoge plantdichtheid. Andere
druivenvariëteiten zijn cabernet
sauvignon en syrah. De witte
druivenrassen: semillon, chardonnay en sauvignon blanc.

ZuidMendoza
De afstand tussen Mendoza en het
zuidelijk gelegen San Rafael is
groot en het is moeilijk te geloven
dat Zuid-Mendoza deel uitmaakt
van hetzelfde wijngebied.
Rafael en General Alvear liggen op
de 34ste breedtegraad.

Bij General Alvear liggen de
wijngaarden op 450 meter hoogte.
Bij Paredes en Cuadro Nacional
heeft meer wijngaarden die op
800 meter boven zeeniveau liggen. De gemiddelde temperatuur
bedraagt 15° Celsius. Hier maakt
men vooral wijn van de Chenin
Blanc druif. De beste rode wijnen
worden gemaakt van de Malbec
en Cabernet Sauvignon .
Midden 1 6de eeuw kwamen in
het zog van Christoffel Columbus
Augustijner
monniken
en
Jezuïeten. Zij hadden verschillende Europese wijnstokvariëteiten
bij. Vier eeuwen lang staat alles in
het teken van kwantiteit en
blijven de geproduceerde hoeveelheden toenemen; kwaliteit
was een bijkomstig gegeven.
Pas in de tweede helft van de jaren '90 kwam er de grote omwenteling toen Europese, Amerikaanse en enkele Chileense financiële groepen en wijnhuizen
de streek ontdekten en er nieuwe
aanplantingen deden en bestaande wijndomeinen innoveerden. De
huidige aanblik van de streek is
een afspiegeling van de vooruitgang, een wijnregio met veel
potentieel. Het terroir leent zich
vooral voor rode cépages die dan
ook 75% vertegenwoordigen van
de totale productie.
Wordt vervolgd
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Belangrijk nieuws van onze Wijnclub!
Nieuwe wet op de privacy.

WIJN CARTOON

Binnenkort zal de nieuwe Europese
privacywetgeving van kracht zijn. De
verordening is in werking getreden op
24 mei 2016 en zal vanaf 25 mei 2018
rechtstreeks, zonder omzetting in nationale wetgeving, van toepassing zijn in de lidstaten en ook Belgïe.
Dit heeft ook voor onze wijnclub verstrekkende gevolgen: als VZW
moeten ook wij ons in regel stellen met deze wetgeving en jullie de
nodige informatie en documenten voorleggen.
De voornaamste punten en wijzigingen die onze aandacht verdienen zijn:

WIJNSPREUK
VAN
DEZE
LENTE

Persoonsgegevens: onder persoonsgegevens wordt voortaan ook
informatie van economische, culturele én sociale aard gerekend.
Toestemming: de vraag voor toestemming moet voortaan via een
‘opt-in’ (*) gebeuren, waarin de burger duidelijk de goedkeuring
geeft om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken.

Recht op inzage: de persoon van wie je de gegevens bijhoudt,
heeft het recht om zijn eigen gegevens in te kijken en/of om een
wijziging of verwijdering van die gegevens te vragen.
Recht op verwijdering: als een Europese burger vraagt om
‘vergeten te worden’, moet je de persoonsgegevens verwijderen uit
de database.
(*) Een opt-in- of opting-in-regeling houdt in dat betrokkenen iets moeten doen om
mee te doen met de regeling, anders geldt automatisch een andere regeling of
gebeurt er niets. Het is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak
periodieke) e-mail of sms-berichten. Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail of het sms-bericht. Meestal gebeurt dat doordat iemand zijn e-mailadres of mobiele nummer intypt in een
aanmeldingsformulier op een website, of doordat iemand een 'subscribe'-mail
stuurt naar een aanmeldadres.

Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we jou daarom een document voorleggen dat je expliciet voor akkoord dient te ondertekenen. In dit document zullen een aantal punten worden opgesomd
die je telkens al-of-niet voor akkoord dient aan te duiden. Het is
uiteraard begrijpelijk dat een aantal gegevens nodig zijn om de club
te laten functioneren. Het spreekt voor, zich dat indien je helemaal
niet akkoord gaat dat we jouw gegevens gebruiken in clubverband,
het voor ons als bestuur zeer moeilijk wordt om je op de hoogte te
houden van de clubactiviteiten met als gevolg dat het ook niet mogelijk is om persoonlijk op de hoogte te blijven van onze planning
en activiteiten.
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Het opvallende aan de
werkwoorden wijn transporteren, wijn decanteren
en wijn chambreren is, dat
deze woorden allen eindigen op 'eren'.
ONZE COÖRDINATEN
Verantwoordelijk uitgever:

Maaslandse
Wijnvrienden vzw
p.a. Verloren Kost 86
3680 Maaseik
Ondernemingsnummer 0.830.695.924

Telefoonnr.: +32 (0)89 565758
E-mailadres: secretaris@wijnvrienden.be
Website: www.wijnvrienden.be
IBAN : BE31 9730 5665 9855
BIC : ARSPBE22

Volgende editie : zomer 2018
© 2018 MWV vzw
Ontwerp & realisatie : John Golsteyn

