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Voorwoord van de redactie
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk!
Aan het tweede Bulletin van dit jaar valt veel plezier te beleven. Daar is bijvoorbeeld de uitnodiging aan u,
lezers, het Brandenburgse Buffet bij te wonen. Een steeds weer verrassend genoegen oude en nieuwe
bekenden te ontmoeten in een mooie zaal, met smakelijke gerechten en een muzikale toegift van allure.
Ook kunt u kennismaken met nieuwe mensen die een rol spelen in de zorg voor de kerk: met Marlies
Petter, de nieuwe beheerder van de kerk en de Lutherzaal, en met Gert de Korte, de veelzijdige
penningmeester die vorige maand is aangetreden.
Een wat groter artikel is gewijd aan een terugblik op de restauratie van de Maria Stroo-vleugel, in de vorm
van een interview dat Rob Kroes meet de technicus van pianohuis Steenhuis had. Er heeft altijd veel
muziek gezeten in de Lutherse kerk, en in dit nummer vindt u uiteraard ook een overzicht van de
uitgevoerde en nog te houden evenementen in de serie benefietconcerten.
We danken onze sponsoren, en u, donateurs van de Stichting, voor uw belangstelling en uw financiële
ondersteuning. Mocht u vrienden hebben die nog niet zo goed op de hoogte zijn van alles wat in onze
historisch zo interessante kerk gebeurt, wijst u ze dan eens op dit donateurschap. We hopen u in het
nieuwe jaar te kunnen begroeten!
Met een hartelijke groet namens de redactie,
Ite Wierenga
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Een kort gesprek met Marlies Petter (Dwarsgracht, 1990)
Mevrouw Marlies Petter werkt voor de organisatie
Verhuur Binnenstadskerken Groningen, en wel vanaf
september 2015. Binnen deze organisatie werkt
een groepje mensen dat in drie prachtige kerken in
het hart van Stad evenementen faciliteert. Op deze
manier staan deze monumenten ook naast de
zondagse diensten open voor bezoekers. Vóór
september werkten de drie betrokken kerken, de
Martinikerk, de Nieuwe Kerk en de Evangelisch
Lutherse Kerk grotendeels zelfstandig van elkaar.
Nu is er vergaande samenwerking. Petter heeft een
momentje tijd voor een kort vraaggesprek

Wat deed u voordat u kwam te werken op dit
kantoor? Ik studeerde communicatie, nadat ik
trouwens de hotelschool in Zwolle had bezocht.
Ja, inderdaad, dat diploma heb ik ook. Dit werk
ligt dus niet direct in het verlengde van mijn
studie(s).

Die opleidingen lijken me in deze baan niet
zonder nut anders! Hoe kwam u aan deze
baan? Tijdens die studietijd was ik hier al

regelmatig te vinden, omdat ik kon worden
opgeroepen als evementenbegeleider. Ik wist wel
goed wat er in de Martinikerk gebeurde aan
manifestaties, en wat voor –soms ook lichamelijke
– arbeid daarbij kwam kijken. Zo kende ik Jan
Haak (beheer Martinikerk) al langer, en ook
andere medewerkers.

Hoe groot is de werkbelasting. Is zoiets uit te drukken in fte’s? Moeilijk. Ik heb een flex-contract: de
drukte is zo verschillend per maand, en binnen een maand, daar valt geen urencontract op te maken. Ik
doe geen acquisitie, alleen voorbereiding en regelen van de evenementen, en dan voornamelijk in de
Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk. Jan Haak houdt zich vooral bezig met de Martini.

Moet u veel ter plaatse, in de Lutherse kerk dus, zijn? De Lutherse kerk kent al veel bestaande

contracten, met koren, yogadocenten, er worden soms ook lezingen gehouden, en dan zijn er natuurlijk
Musica Antiqua Nova en andere ensembles. Daarvoor behoef ik weinig overleg te voeren: de draaiboeken
liggen klaar, de financiën zijn duidelijk. Verder beschikken we over een lijst van cateringbedrijven,
waardoor ik heel klantgericht aanbiedingen kan doen. Ja, wel moet ik heel praktisch af en toe wat contant
geld ophalen uit de kerk, mensen leggen meestal het geld voor hun koffie op de toog in de foyer, en dat
geld moet verzameld worden. Het zijn maar pinda’s, maar het moet wel gebeuren.

Is er bij Binnenstadskerken ook beleid geformuleerd aangaande de soort evenementen die in een
kerk kunnen plaatsvinden? Zo formeel is het niet geregeld, nee. Ik weet waarop u doelt: bierfestivals,

dat werk. Maar nee, die aanvragen worden van geval tot geval bekeken voordat we besluiten dat ze binnen
de sfeer van een kerk passen. De SMG (Stichting Martinikerk Groningen) is mijn werkgever is, en die
stichting heeft daar zeer ruime ervaring in.
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Ik stel nog één, een niet onbelangrijke, vraag: bevalt de baan u? Het lijkt nu wel dat ik alleen

kantoorwerk doe, overigens in een prachtig stukje van de stad natuurlijk, maar het werk is in feite heel
afwisselend. Het is niet een computerbaan, maar veel eerder een baan waarin je contacten legt met zeer
verschillende mensen. Ik weet eigenlijk niet een vervelende kant aan dit werk te noemen.
Ik geniet ervan.
Ite Wierenga

De nieuwe penningmeester
Mijn naam is Gert de Kok. Ik ben geboren in Drachtster Compagnie, Friesland en op negenjarige leeftijd
verhuisd naar het bosrijke Diever in Drenthe. Sinds enkele jaren ben ik als student inwoner van Stad.
Afgelopen november heb ik mijn bachelor economie aan de RUG afgerond en aan het eind van het jaar
hoop ik dat daar een bachelor theologie bijkomt. Ik ben actief bij de kleine studentenvereniging C.S.F.R.
Groningen – Yir’at ‘Adonay, waar ik dit jaar een bestuursfunctie vervul. Naast studeren en lezen speel ik
graag orgel; ik heb nu enkele jaren les bij Tymen Jan Bronda. Via hem ben ik ook bij de SVLK beland en
hoop ik de financiële zaakjes op orde te houden. Ik volg daarmee Gert Hendriksen op.
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Uitnodiging voor het Brandenburgs Buffet, te houden op zaterdag 9 januari 2016
Mede namens de Kerkenraad van de Lutherse gemeente en het
Luthers Bach Ensemble (LBE) nodig ik u van harte uit voor het
jaarlijkse, zeer feestelijke Brandenburgse Buffet dat, door muziek
en een lezing omlijst, zal plaatsvinden op zaterdag 9 januari 2015
in onze kerk. De nieuwe voorzitter van het LBE, Ton Kee,
opvolger van Jan Bouma, zal samen met ondergetekende en de
voorzitter van de kerkenraad Jan Hovy, het Brandenburgs Buffet
openen.
En nu iets over het buffet: dat heeft weer het karakter van koek
van eigen deeg. Wij hebben deze opzet gekozen, omdat het goed is
voor de onderlinge sfeer, omdat het al zo lang goed bevalt, en
tenslotte om het voor ons betaalbaar te maken.
Het is namelijk de bedoeling, dat u zelf een eetbare bijdrage
voor het buffet meebrengt, en die bijdrage plaatst op de
tafels die u opgesteld zult zien in de Lutherzaal.
Te denken valt aan een soep, een frisse salade, aan hartige
deegwaar en dito taarten, verse groenten, fruit, kleine
vleesgerechten, een visje, enzovoorts. Voor koffie, thee,
vruchtensap en wijn wordt gezorgd. Het geheel zal zeker een zeer
verrassend buffet opleveren.
Graag wil ik nog Beate Smeding, gastvrouw en tafeldame sinds het
begin, bedanken voor haar jarenlange inzet voor het welslagen van
het Buffet. Zij wordt opgevolgd door Betty Knigge, die u
misschien kent als een sterke eentaktmotor van het LBE.
Programma
17.30
18.00
18.30
20.00

21.15

ontmoeting in de Lutherzaal, met wijn, vruchtendrank en versnaperingen.
lezing in de kerkzaal door Ite Wierenga over het Brandenburgse Concert no. V in D groot,
BWV1050, van J.S. Bach (kerkzaal).
terug in de Lutherzaal: opening van het buffet en officiële ingebruikneming van het poortje door
voorzitter van het St. Juffer Margaretha Gasthuis dhr. Gjalt Loots.
avondconcert met het Brandenburgs Concert no. V, een Bachmotet en 2 Bachcantates
uitvoerenden: Luthers Bach Ensemble (opleidingskoor, barokorkest & solisten) o.l.v. Tymen Jan
Bronda. David van Laar (altus), Richard Resch (tenor) en Michiel Meijer (bas) (openbaar concert
met vrije toegang voor de bezoekers van het Buffet)
afsluiting: koffie en thee (foyer).

Wij hopen u zaterdag 9 januari te kunnen begroeten,
Kaarlo Schepel (vanaf 1 januari voorzitter van de SVLK)
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Interview met Jaap Walters, pianotechnicus van Steenhuis Piano’s.
In 2014 restaureerde Jaap Walters (zie foto), pianotechnicus bij sponsor Steenhuis de Yamaha S400
vleugel uit de Lutherse Kerkzaal. Rob Kroes sprak met Walters over de verschillende fasen in
restauratieproces.

Toen u die renovatie-opdracht kreeg, hoe ging u toen te werk? Dan ga je zo’n vleugel eerst bekijken
op zijn technische staat. Ik beoordeel de slijtage in het mechaniek, en van de vilten hamerkoppen. Maar
ook slijtage in het klavier, bijvoorbeeld het leer dat ook in het mechaniek zit. Daarnaast kijken we hoe de
afstelling van het mechaniek is. Het is een samenhang van factoren. Als je bij een vleugel wordt geroepen
dan wil je die vleugel graag zo goed mogelijk maken.

Hamerkoppen vervangen of schuren? De hamerkoppen hebben we geschuurd zodat ze weer de mooie
originele vorm hebben. Je schuurt een kop zodanig dat je net aan de groef komt. Je gaat

hem in wezen zo boetseren qua model dat ‘ie weer de originele vorm krijgt. Dat houdt ook in dat de kop
een fractie lichter wordt, maar dat is te weinig om nadelig te zijn in het speelgevoel.

En het timbre? De hamerkop is van speciaal platgeperst vilt van schapenwol. Het zorgt ervoor dat de

kop elasticiteit krijgt en kracht kan ontwikkelen, waardoor je een mooie toon kan maken. De koppen
worden op den duur hard, omdat de punt maar steeds tegen de snaren wordt ingespeeld. Speel je hard dan
merk je er het minst van, maar als je zacht speelt dan stuitert die puntige kant van de hamerkop tegen de
snaar, omdat die kop bij het aanrakingsvlak zo weinig elastisch is. En dat geeft een fel, hard geluid.
Een vleugel van deze klasse - dit is een bovengemiddeld goeie vleugel - die moet als je zacht of hard
speelt, niet alleen verschil in volume hebben, maar ook verschil in timbre. Dat is verschil in de aard van
het geluid. Het is een misverstand, ook in pianoland, dat je alleen te maken zou hebben met hard en zacht.
Het zijn eigenlijk vooral timbreverschillen, klankkleuren. Als je zacht speelt dan moet ’ie romantisch zijn
en toch toonlengte hebben. En naarmate je harder speelt moet ‘ie steeds wat feller worden, maar niet
schreeuwerig. Dan heb je een toonbereik en de klankkleuren waar een pianist blij van wordt.
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Hoe schuur je een hamerkop? Je neemt eerst het mechaniek uit de vleugel en dat leg op de werkbank,
omgekeerd: met de toetsen naar de muur en de hamerkoppen ondersteund met blokjes. Vervolgens ga je
werken met gewoon schuurpapier. Je hebt blokjes waar de staten van de hamers op leunen, zodat je een
rechte lijn krijgt. Het geheel moet stabiel en vlak zijn en niet kunnen bewegen. Dan knip je stroken
schuurpapier, en begin je met iets grover papier om het model te slijpen. (zie foto) Uiteindelijk wordt het
met héél dun schuurpapier uiterst strak en glad. Eerst in de discant, dus de hoge tonenkant, daar staan de
hamers loodrecht naast elkaar gespatieerd. Dat geldt ook voor een deel van het middengebied. Totdat op
een zeker moment de hamers een beetje een hoek krijgen. Het zal, denk ik bij deze Yamaha, gaan om de
laatste paar in het middengebied die een beetje scheef staan. En de baskoppen, die staan scheef omdat die
bassnaren kruiselings zijn gespannen, dat is om de langste snaren iets compacter in de klankkast te bergen.
Waar de hamerkoppen evenwijdig aan elkaar lopen kun je het met een breed stuk schuurpapier doen. Gaat
het op een gegeven moment over in een hoek - en bij de bas is dat zeker zo - dan maak je dunne strookje
schuurpapier die net zo breed zijn als de hamerkop.
Als het mechaniek weer terug in de vleugel zit dan trap je het rechterpedaal in om de demping eraf te
halen. Dan pak je een haakje, en je lift dan het hamertje op, en je tokkelt aan de snaren en je hoort precies
welke doorklinkt en welke gedempt is. Dan weet je welk deel van de hamerkop je even moet bijschuren.
Stel nou dat je een hamertje omhoog tilt en je tokkelt drie snaren aan. Stel de linker is gedempt, de
middelste bijna gedempt en de rechter klinkt door. Dan weet je dat je aan de linkerkant nog iets moet
afschuren zodat die weer vlak is ten opzichte van de snaren.
Wat is bij het stemmen van dit type vleugel belangrijk?
Als je ervan uit kunt gaan dat de speelbaarheid goed is, de intonatie is goed, alles is in orde, dan is het heel
erg van belang dat je hem goed stemt. De laatste jaren wordt er voornamelijk gestemd volgens de
gelijkzwevende temperatuur. Dat houdt in dat je de toonafstanden onderling zodanig verdeelt, dat wat je
ook speelt op de vleugel, alles goed klinkt. Als stemmer luister ik wel naar octaven, dat sowieso. Als je het
over het middelste octaaf hebt, dan ga je binnen dat middelste octaaf de boel verdelen. Dan ga je
bijvoorbeeld de kwarten stemmen, de kwinten, de tertsen, de sexten. Als je dat allemaal goed gedaan hebt
dan heb je de ideale verdeling. En van daaruit ga je dan de rest van de vleugel stemmen. Je kan van daaruit
de bassen naar links stemmen en naar rechts de discant, of andersom. Maar je hebt altijd je referentie in
dat middengebied. Dus je zorgt ook dat je octaven goed zijn, de dubbele octaven, de driedubbele, en je
zorgt ervoor dat je een terts, of een dubbele terts aanslaat, dat je dan dat tertsgeluid uit het middendeel
ook in de discant hoort. Als je dat helemaal doorvoert dan krijg je de ideaal gestemde vleugel en dan heeft
dat bijzonder veel meerwaarde. Zo’n stemming versterkt de kwaliteiten van die vleugel. Ik huldig het
standpunt als je gewoon 440 Hz. stemt en je stemt de discant voldoende hoog, dan is er eigenlijk ook
niemand die klaagt. Maar, 442 is gewoon prima, iedereen tevreden. Er zijn concertzalen in Duitsland en in
Oostenrijk daar spelen ze op een 444 en zelfs op een 445. Daar zit wel wat ontwikkeling in, en het heeft
ook te maken met volume, met kracht. Als de snaren strakker opgespannen staan en je geeft er een hengst
tegenaan met een hamerkop dan heb je nog meer herrie.
Op een snaar van een vleugel staat tussen de 70- en 80 kilo trekkracht. Zeker bij een concertvleugel. Maar
voor deze vleugel schat ik 75 kilo trekkracht. Als je hem 2 Hertz hoger stemt dan komt op het geheel veel
meer spanning te staan. Dat kun dat niet ongestraft doen bij oude vleugels, dan heb je kans dat de
dwarsbalken of de stemblokken gaan loslaten.
Met intonatiekwesties concentreer je je ook op andere zaken. Een vleugel moet op dynamisch vlak veel
kunnen. Hij moet ook veel kracht hebben zonder scherp te worden. Dus je probeert die scherpte eruit te
intoneren. Dat ‘ie toch nog mooi is. En als je zacht speelt moet dat geluid niet geabsorbeerd worden door
de mensenmassa, hij moet goed projecteren en helderheid hebben. Dat is in de werkplaats al gebeurd
onder volledig andere akoestische omstandigheden.
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Je spreekt vaak over het mechaniek. Hoe stel je dat verder af? Het is van belang dat het mechaniek
goed loopt. Deze vleugel liep mechanisch heel stroef, een beetje zwaar. Er waren wat dingen die uitvielen.
Je moet je voorstellen dat er veel bewegende delen in zitten. Dus hamerstelen bewegen naar de snaar toe.
Er zitten ook stalen asjes in. Maar met die asjes kan, naar verloop van tijd, door vocht en droogte, iets
gebeuren. Veel asjes waren een beetje gecorrodeerd en liepen stroef. We hebben het merendeel van de
asjes eruit gehaald en er nieuwe asjes in gemaakt. Nadat het asje is verwijderd moet er één in die net een
fractie dikker is, een “overmaat” asje. Met een opruimertje ruw je hem iets op, de holte in het vilt wordt
dan iets groter. En dan ga je voelen hoe loopt ‘ie. Zo ga je alle asjes testen, hele rijen. Ik meen, dat we bij
deze vleugel ongewoon veel asjes vervangen hebben, zowel in de bovenhamerlijn als in het onderste
gedeelte van het mechaniek.
En het dempen? Hoe gaat dat? Naast de asjes liep ook de demping nogal zwaar. De demper, met
stangetjes eraan, scharniert ook en die demping was niet goed. Dus dat hebben we er ook uit gehad en
daar hebben we ook nieuwe asjes in gemaakt. En als dat klaar is, dan ga je kijken, hé, nou moeten we de
optimale afstelling hebben. Want hoe stel je het mechaniek zo af dat de pianist vindt dat het instrument
lekker speelt? Dus hij moet gemakkelijk spelen, je moet ervoor zorgen dat het mechaniek niet tégen maar
mééwerkt. Dat geldt ook voor de klankvorming. Het mechaniek moet sneller kunnen repeteren dan een
pianist kan spelen of trillers kan maken. Ten slotte testen we dit uit zodat, ongeacht welke pianist er komt
spelen, zodat hij nooit tegen beperkingen van het mechaniek aan zal lopen.
Wat bedoelde u met het begrip acupunctuur van de hamerkop? Idealiter wil je een vleugel intoneren
in de ruimte waar die gebruikt zal worden. Je kunt het werken aan de standaard-intonatie in een werkplaats
doen; dan gebruik je een houder waar naalden in zitten. Met die naalden voel je in de kop wat er aan de
hand is. Je perforeert die kop al zoekend naar een veerkrachtige hamerkop die al zijn timbres voortbrengt.
Als een hamerkop te hard is, dan stuitert die tegen de snaar en je hoort een heel fel, schel geluid. Maar als
een hamerkop te veerkrachtig is, dan absorbeert hij zichzelf en dan klinkt hij te dof, zeker in het zachte
spel. In het harde spel heb je dan te weinig volume. Dus je moet er zeker van zijn dat hij al die volumebereiken kan halen. En zeker in zo’n grote ruimte, maar je wilt ook nog fijnzinnigheid van toon hebben,
kleine nuances.
En je hebt allerlei zones in zo’n hamerkop, en dus ga je dan met verschillende naalden in die kop voelen
wat er aan de hand is, waar bijvoorbeeld een verharding zit. Stel dat je bovenin niet genoeg kracht hebt,
dan ga je voelen hoe dat onderin die kop is, en als je daarin prikt verspreid het zich wat naar boven. Maar
wat van belang is, is dat je moet weten wat er gebeurt als je in die kop prikt. Je wilt iets bewerkstelligen en
dan moet je in die kop prikken en voelen, het lijkt bijna op de accupunctuur van de hamerkop. En het
gevolg is dat de hamerkop een beter timbre geeft. Dus je moet ervoor zorgen dat de hamerkop niet
zichzelf dempt, want dan klinkt een vleugel mat en dof. Je wilt dat de klank helder is, maar niet te schel.
Heel belangrijk mis ook dat de buurman of buurvrouw niet harder klinkt dan de ander, het moet allemaal
een beetje gelijkmatig zijn. Ze moeten ook allemaal op dezelfde manier hun timbres opbouwen.
Wat verandert er precies in een vilten kop als je daar een naald in prikt? Er kunnen zones zijn die te
zwak zijn, vooral in de discant, het hoge toonbereik. Als ik dat met naalden niet meer naar boven kan
halen, dan gebruik ik collodium. Dat is een vloeistof waarin ik de hamerkop drenk en dat geeft een soort
krimp van het vilt. De hamerkop spant zich weer een beetje mee op en krijgt meer kracht. Een hamerkop
is eigenlijk stroken vilt die in lagen om een houten kern zijn heen gespannen. Als je dat onderin vastzet
dan krijg je een spanningsveld bovenin. Maar dan is het nog niet regelmatig. Dan ga je met naalden daar
waar nodig prikjes geven, zodat zich dat wat egaliseert en zodat die kop heel gelijkmatig zijn energie
afgeeft.
Het is zelfs zo – zo hoort het eigenlijk - dat je na een perfecte afregeling een pianist vraagt om te spelen en
vraagt dat klankbeeld te onthouden. Daarna intoneer je de vleugel. De pianist die dan weer gaat spelen zal
zeggen: “hij speelt veel lekkerder.” Terwijl er mechanisch niets veranderd is. Dat komt omdat de vleugel
doet wat de pianist verwacht. Het is ook zo, dat er energieën terugvloeien via de hamerkop en de steel
naar de toets. Dat is iets wat de pianist niet weet, maar hij voelt het. Hij kan het ook niet duiden en hij zal
het ook nooit zeggen. De pianist kan alleen maar zeggen hij speelt lekker of hij speelt niet lekker. De
optimale samenhang van drie zaken is van belang. Als de speelaard klopt, de intonatie en de stemming, in
een bepaalde ruimte, dan heb je het ultieme instrument voor die pianist.
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De vleugel klinkt goed in de kerkzaal. Het is sowieso al een bovengemiddelde vleugel. Je moet je
voorstellen dat deze vleugel een afgeleide is van de meest verkochte vleugel ter wereld, de Yamaha C3.
Deze vleugel noemde men een zogenaamde ‘hand-gebouwde’ Yamaha. Ze zijn allemaal met de hand
gebouwd, maar er zit in deze vleugel een betere kwaliteit hamerkop dan bij de C3, en verschillende
materialen zijn gewoon wat beter. Ook het klankbodemhout is zorgvuldiger uitgezocht en hij is met iets
meer nauwkeurigheid gebouwd. Dus iets minder fabrieksmatig, iets meer handwerk. Het geluid wordt
overgedragen van de besnaring via de opgelijmde kam naar de zangbodem. Die samenhang, dat hoor je
ook. Hij was ook een behoorlijk stuk duurder dan de C3. Toen die klaar was bij ons in de werkplaats
klonk hij al goed maar we hebben hem toen in de kerkzaal gezet en na een paar dagen was die
geacclimatiseerd en is hij nog even bijgestemd en hebben we de intonatie nagelopen. Dat gebeurt om de
intonatie wat te verbeteren in samenhang met de akoestiek van de zaal. De Lutherse Kerk is al een heel
goed klinkende zaal: er is bijna geen kerk in Groningen die zo goed klinkt.
Er zijn concerten waarin de pianisten ongelofelijk hard moeten werken, om een mooi geluid te
produceren. Dan hebben ze het, denk ik, heel druk gehad zonder te hebben genoten. Maar wil je het echt
optimaal hebben dan komt een pianist vaak ook veel beter tot bloei, een pianist gaat dan namelijk genieten
van een vleugel. Die gaat makkelijker spelen, die merkt dat een vleugel meewerkt in plaats van tegenwerkt.
En zo krijg je het mooiste concert.
Rob Kroes
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SCHNITGERWIJN TE KOOP!
Winnaar Regionale Huiswijncompetitie 2014 Restaurant
Opbrengst verkoop gaat naar het Schnitger 2017 project
L'Arjolle Côtes de Thongue rood 2014 / L'Arjolle Côtes de Thongue wit
2014 voor maar EUR 9,-- Bestellen kan via info@svlk.nl of 06 270 35 682
De rode Arjolle is een assemblage van hoofdzakelijk cabernet sauvignon en cabernet franc, aangevuld met merlot.
Tijdens de gisting weken de druiven een relatief korte tijd in, waardoor de smaak toegankelijk en aangenaam
soepel blijft. In combinatie met het jeugdige fruit is dit dé wijn voor alledag: altijd toegankelijk en - eventueel licht
gekoeld - heerlijk als aperitief, maar ook als uitstekende, begeleidende wijn aan tafel.

Jaar

Onderscheidingen

2014

Perswijn - juli 2015: ****

2013

Proefschrift Wijnconcours 2014: Finalist

2012

Proefschrift Wijnconcours 2013: Finalist

2011

De Grote Hamersma 2013: 7,5

De ambitie van veel producenten om topwijnen te maken, resulteert er vaak in dat alleen hun duurste en beperkt
beschikbare wijnen van hoge kwaliteit zijn. Naar onze mening herken je de kwaliteit van een producent juist aan
zijn huiswijnen. Als die goed zijn, dan zijn de niveaus daarboven dat zeker! Dit is het geval bij Domaine de
l’Arjolle in Zuid-Frankrijk. De familie Teisserenc beseft als geen ander dat een goede huiswijn uitnodigt om een
hoger gepositioneerde wijn van dezelfde producent ook te proberen. De beide huiswijnen, l‘Arjolle wit en rood,
staan in de top tien van meest verkochte wijnen en bieden een uitstekende prijs-plezierverhouding. Kent u ze nog
niet? Probeer dan gerust eens een paar flessen.
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het in stand
houden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen. Donateurs
die minimaal € 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis.
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50.
Aanmeldingen als donateur zenden aan:
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
secretariaat: Haddingestraat 21
9711 KB GRONINGEN
IBAN: NL18INGB0002808331
KvK-nummer 41011792
website: www.svlk.nl
e-mail: info@svlk.nl
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