Nieuwsbrief

Wim Wamelink & MasterClass Bar
PROEVEN, ONTDEKKEN EN GENIETEN

{Excuses als deze mail ongewenst is. Mocht u dit niet meer willen ontvangen dan gaarne een retourmail}

Beste lezer,
De zonnewende heeft plaatsgevonden en daarmee is de zomer begonnen. Feitelijk zijn we daarmee al weer
op weg naar de kortste dag! Maar voorlopig gaan we nog volop
genieten van de zomer met de heerlijke temperaturen,
vakantiepret, lekker buiten eten met frisse, koele drankjes en
andere zaken waar we allemaal blij van worden.
Ook voor de liefhebbers van whisky zorgen wij dat er in de zomer te genieten valt. Zo gaan we al op 19 juli
varen op de Kaag met een proeverij van whisky met hapjes en u kunt mee. En als de meeste vakanties
voorbij zijn organiseren wij ook nog een geweldige nazomerse avond op 7 september onder de titel
‘Bourbon & Bites’ op het terras van Restaurant Copper in Noordwijk.
Pak even een goed glas met wat lekkers voor nu en lees verder……..

Terugblik(je) (met enkele hoogtepunten van de laatste twee maanden)
•
Eind april was ik als organisator/gastheer op reis met een gezelschap van 8
vrienden helemaal naar het noorden van Schotland, de Orkney eilanden. Het thema
was whisky en gezelligheid
en dat is in die 5 dagen allemaal volledig
aan bod gekomen. Het was een mooi avontuur en ze kwamen thuis met een koffer
vol herinneringen en whisky.

Op de foto: Een afsluitende avond in het Foyers
House hotel met uitzicht op Loch Ness
•
Het klinkt decadent maar een week later was ik weer met gasten op
reis. Ditmaal voor 8 leden van de Whiskysociety met hetzelfde reisdoel: de
Orkney eilanden. Weer heerlijk weer, mooie natuur, indrukwekkende cultuurschatten, gezellige gasten en uiteraard whisky!
•

In mei heb ik meer dan 10 proeverijen mogen verzorgen. Een van de bijzondere
momenten was bij Betty Koster in haar delicatessenwinkel ‘l Amuse in IJmuiden.
Zij serveerde een proeverij van kazen bij de whisky’s……zo goed! Ik mag daar vaker komen dus op herhaling?

•

Lancering van het boek ‘From Farm to Fork’ en lancering van de gastvrijheidsglossy van Jeannine Sok. Voor beide uitgaven heb ik een aandeel mogen leveren.

•

Op 12 juni was er in Restaurant Goesting het jaarlijkse tuindiner waarbij alle culinaire geneugten bij
elkaar gevoegd worden. Uitverkocht huis met 60 gasten voor een prachtig diner met passende wijnen, sigaren en ik was uitgenodigd om de gasten te voorzien van whisky’s. Wat een feestje was dat!
Geweldige sfeer.
•
Vaderdag: Uiteraard was ik die dag op pad voor een privé whiskyproeverij maar daarnaast heb ik niet eerder zoveel cadeaubonnen gemaakt. Er zijn
weer veel vaders blij….

Genietmomenten
Varen en proeven, lekker genieten van de natuur met een fijne dram
Door een geslaagde whiskyproeverij bij Het Wapen van Warmond kwam uitbater Louis met het idee om
meer samen te doen en zijn eerste plan is een vaartocht op de Kaag vanuit Warmond. De datum is gezet op
woensdag 19 juli a.s. waarop het ‘Voetveer De Heere Schouten’ is gereserveerd. Dit is een bijzondere boot
waar Wim tijdens een relaxte vaartocht van zo’n 2 uur voor 10 personen een whiskyproeverij gaat verzorgen
met daarbij de lekkerste hapjes van Het Wapen van Warmond.
De inschrijving is open en we zijn al snel vol omdat er niet meer dan 10 personen mee gaan. De prijs voor deze avond is € 49,95 p.p. Voor wijnliefhebbers is
deze vaartocht ook maar dan twee weken eerder, namelijk op 5 juli, waarbij
wijnexpert Natasja van &Bubbels de presentatie aan boord zal verzorgen.

Bourbon & Bites
Dit beloofd echt een mooie avond te worden. Beeldt u eens in: U bent in Noordwijk op een zwoele avond op een restaurant terras met uitzicht op Huis ter Duin
en de Noordzee met een stukje boulevard. De BBQ brandt en de Chef bereidt daar allerlei kleine gerechtjes. Wim staat met een verzameling
Amerikaanse whiskey’s, Bourbons, Rye’s en Jack Daniel’s om te proeven. Een informele, gemoedelijke avond met liefhebbers van een goed glas met de verhalen erbij.
Alleen maar genieten! U kunt er bij zijn. Graag reserveren voor € 42,50 p.p.
Datum is donderdag 7 september, start om 19.45 uur.

Eigen botteling
Ik ben bezig om een deel van een Schotse Single malt cask te kopen om daaruit zo’n 25
flessen zelf te gaan bottelen over een aantal jaar. Het vat ligt al 5 jaar te rijpen in het
warehouse van de distillery van mijn keuze dus is het nog wel even geduld hebben. Ik ga
de flessen uiteindelijk laten bottelen en biedt u de gelegenheid om in te schrijven op
zo’n fles unieke Single Malt.
Omdat ik nog niet rond ben kan ik nu nog niet veel meer vertellen maar de informatie
over de whisky en hoe of wanneer komt in volgende berichten. Ik kan er wel naar uit
kijken……

Reis naar Schotland
Naast de ‘vaste’ reizen die ik al doe naar Schotland wordt ik ook vaker gevraagd om voor een besloten gezelschap een reis op maat te verzorgen. Zo ga ik met gasten in november nog naar de Speyside voor 3 dagen
gezelligheid, lekker eten, whiskyproeven en genieten van de natuur in herfstkleur. Mocht u ook interesse
hebben dan hoor ik dat graag. Alleen maar maatwerk in beleving!

De site is helemaal vernieuwd
Inderdaad, dat werd wel eens tijd na 10 jaar. Maar het is zover, de site
www.masterclassbar.nl is geheel vernieuwd met dank aan geduldige Guido van
Duboiswebcompany.nl. Veel sfeerfoto’s, betere uitleg over de activiteiten en
alles komt helder aan bod met makkelijk ‘surfen’ tussen de agenda, proeverijen,
reizen, events en foto’s. En zelfs een webshop is onderdeel geworden maar die
moet ik nog vullen met alle items als whisky’s, glazen, jugs, plinten of ander
decoratiemateriaal.
Ik ga nog wel wat foto’s aanvullen/wijzigen maar dat hield ons niet tegen om live te gaan.
Weet u een geïnteresseerde in deze informatie? Mail dit maar door of geeft u mij het mailadres……

