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Henk Dissel leest voorI
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Van 3 oktober tot en met 11
oktober is het de Kinderboe-
kenweek. Het boek voor deze
week heet:'Kom erbij'.

Ook kinderopvang't Mereltje op
de Hortensialaan doet mee met

de Kinderboekenweek. Hier-
voor werd Henk Dissel uitge-
nodigd om het boek te komen
voorlezen. De kinderen in de
leeftijd van 0 tot en met 4 jaar
kwamen naar het verhaal luis-
teren die Henk Dissel voorlas.

Daarna werd er nog een boek
voorgelezen vanuit het thema
van de Kinderboekenweek.

Vriendschap
Het thema dat centraal staat
in de Kinderboekenweek is

'vriendschapi

Het was een feest om Henk Dis-
sel te mogen ontvangen bij kin-
deropvang't Mereltje. De kinde-
ren hebben genoten!
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Ark van de smaak
Laatst had ik via Twitter èen discussie over
het aantal wijnen dat er wereldwijd zou
bestaan. We kwamen er niet uit, maar hon-
derdduizenden moeten het zeker zijn.Het
aanbod is dus enorm en dat betekent datje
als winkel keuzes moet maken.

Een van de thema's waar ik me op richt zijn
wijnen die gemaakt z'rjn van druiven die voor-
komen in de Arkvan de Smaak.Deze'ark'is een
project van de internationale beweging S/ow
Food. Daarin worden voedselproducten op-
genomen die kenmerkend voor een bepaalde
regio en onderscheidend zijn en die dreigen te
verdwijnen. Op dit moment zijn bijna 90 drui-
venrassen en manieren van wijn maken opge-
nomen in dezehrki

Toen ik mijn zoektocht begon naar deze wij-
nen, waren dat er ongeveer 50. Na enig speu-
ren vond ik: Georgische qvevriwijnen, roter
veltliner, frtihburgundeÍ, gamza, mavrud,
vidadillo en wiener gemischter satz. En deze
wijnen kwamen dus in mijn assortiment. On-
gemerkt bleek ik er nog meer te hebben, na-
melijk melnik, romorantin en abouriou. Deze
waren. zonder dat ik het wist, in de lijst opge-
nomen.

De speurtocht gaat door, naar wijnen uit
de Ark van de Smaak, maar ook naar an-
dere smakelijke wijnen. Nieuwsgierig?
Kom eens langs...

Tot ziens,
Hans Peters

De Proeftafel
Rozenstraat 1 5a Zeist
T 030227 041
www.deproeftafel.nl
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