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TERUGBLIK 2020: ONTSTAAN VAN HET PROJECT

In 2020 zijn we begonnen
met een bijeenkomst in ons
Gemeenschapshuis 'de Stuik'.
Deze bijeenkomst heeft
ervoor gezorgd dat 16
personen uit de buurt
enthousiast zijn geworden
om samen een wijngaard te
beginnen. Het eerste zaadje
is hier gepland...



JANUARI

In januari is de start van ons project

gemaakt!

De grond wordt voor de eerste

keer bewerkt.

Er wordt een jaarplanner opgezet

om alle deelnemers aan het

project up-to-date te houden

over de geplande activiteiten.



FEBRUARI

Het ‘Kern met pit’ spandoek

wordt geplaatst.

De afstanden voor de wijnranken

zijn uitgemeten.



MAART

In de leer bij Wijngaard de Kleine
Heerlijkheid in Horssen. Hier
hebben we geleerd hoe de
‘Dubbele Guyot snoeimethode’
kan worden toegepast.

Daarnaast krijgen we een

rondleiding en zien we o.a. de

wijnvaten & leren we over

verschillende soorten druiven.

In de pauzes wordt goed voor

ons gezorgd; we krijgen taart en

proeven druivensap.



MAART

Ook op onze eigen wijngaard

maken we mooie stappen. De

palen worden in de grond gezet

en draden worden gespannen.

Daarnaast zoeken we de

publiciteit op. Er verschijnt een

artikel op Vorstenbosch-info,

DeMooiBernhezeKrant én in het

Brabants Dagblad.



APRIL

We hebben vanaf nu een eigen

logo en zelf ontworpen banner.

Deze geven we een mooie plek

op onze wijngaard.

• Naast focus op (externe)

communicatie staan de

werkzaamheden op onze

wijngaard ook niet stil. De

planten zijn vanaf deze maand

gezet:

• 60x johannieter (witte druif)

• 40x pinotin (rode druif)



MEI

In mei zouden de cursussen

plaatsvinden waarin we als

groep zouden leren over het

maken van wijn. Door Corona

zijn deze helaas verschoven.

Toch maken we er het beste

van! We organiseren een terras

middagje op onze eigen

wijngaard. Met hapjes en

natuurlijk wijntjes (van de

Kleine Heerlijkheid).

Maar we zitten niet alleen te

genieten. Ook wordt deze

maand geschoffeld en geharkt.



JUNI

Deze maand gaan we wederom

naar de Kleine Heerlijkheid in

Horssen. Dit keer gaan we

leren hoe we nieuwe uitlopers

moeten aanbinden.

Waar we in maart nog met

winterjas stonden te snoeien,

kunnen we nu in korte broek.

Voor Na



JULI

De planten zijn goed

aangegroeid. Ook is er weer

geschoffeld, de grond ligt er

weer netjes bij.

We komen bij elkaar om te

vergaderen.



AUGUSTUS

In Augustus zijn we wederom te

vinden op wijngaard de Kleine

Heerlijkheid. Hier hangt het

inmiddels vol met druiven. We

helpen met plukken.

Daarnaast verschijnt er weer een

leuk stuk over onze wijngaard in

DeMooiBernhezeKrant.



SEPTEMBER

Deze maand gaan we beginnen

met de wijncurssusen, gegeven

door Bert van Os (Deken van

Gilde). We hebben 5 cursussen op

de planning staan.

We leren over het maken van

wijn van a tot z. De eerste

cursussen staan in het teken van

het meten van de suiker- en

zuurgraad. Daarnaast leren we

over het gistproces.



SEPTEMBER

We krijgen de kans om druiven te

plukken bij een bewoner uit

Vorstenbosch. Die kans grijpen

we graag aan!

De zelf geplukte druiven kunnen

we binnen de cursus gebruiken

om sap/wijn van te maken.



SEPTEMBER

We hebben daarnaast ook appels

gekregen. Een flinke klus om deze

te persen.



OKTOBER

Onze wijnen en sappen worden

overgeheveld. De gisting heeft zijn

werk gedaan. Het proces van

klaren kan vanaf nu beginnen.

Vanaf nu is het de bedoeling dat

de substantie er steeds helderder

uit komt te zien. Het schuimlaagje

zal langzaam verdwijnen.



NOVEMBER

Geduld is een schone zaak. De

wijnen en sappen zijn alweer een

stuk verder geklaard ten opzichte

van oktober.

In januari/februari hopen we te

kunnen gaan bottelen. De eerste

ideeën voor een etiket zijn al

ontstaan.



DECEMBER

Vanuit De Kleine Heerlijkheid

ontvangen we een mooie attentie

voor onze bijdrage het afgelopen

jaar.

We kijken tevreden terug op

afgelopen jaar. We zijn ver

gekomen en hebben zin om in

2022 ons initiatief weer verder te

verwezenlijken.

Voor degene van wie wij de grond

mogen gebruiken voor onze

wijngaard verzorgen wij zelf een

attentie.



VOORUITBLIK 2022: ONZE VOLGENDE STAPPEN

Een bouwbedrijf is isoleer-materiaal voor ons

aan het sparen. Zo kunnen wij in 2022 onze

eigen klimaatruimte gaan realiseren, waarin

we kunnen zorgen dat de temperatuur niet

(te veel) schommelt. Dat is belangrijk voor

het maken van de wijn.

We hebben daarnaast een nieuw stuk grond

aangeboden gekregen & krijgen ook veel

goede reacties op initiatief. We gaan in 2022

bekijken of- en hoe we uitbreiding zouden

willen realiseren.

In het voorjaar gaan we beginnen met het

snoeien van onze planten via de enkele guyot

snoeimethode.


