
 
 

 

Welkom, 

Fijn dat je afgelopen jaar hebt meegedaan met het Wijnstokkenleasecertificaat, Crowdfunding 

en/of Wijn-investeringscertificaat. Wij hopen dat je volop zult genieten van de oogst en dat 

wanneer je een glas Reestlander wijn drinkt je dat met plezier zult doen. 

Opnieuw een bijzondere editie Voorjaarsproeverij 

Vorig jaar dachten wij nog dat de hele situatie rondom corona in 2021 vast achter ons zou liggen, 

inmiddels weten we beter. Na een goede zomer in 2020 waarin we veel mensen hebben mogen 

ontvangen moesten we in oktober opnieuw dicht met onze horeca tot 28 april. Al onze leuke 

plannen in de Wijnbarn voor afgelopen winter moesten worden afgeblazen. Toen de horeca weer 

open mocht, mochten wij alleen gebruik maken van ons terras. En dat bij winterse temperaturen. 

Niet echt ideale omstandigheden om te genieten van de Reestlander wijnen. Inmiddels gaat het 

weer de goede kant op met de cijfers en is er weer meer mogelijk. Wij hopen dat nu dan toch echt 

een definitieve versoepeling van de maatregelen komt. De tijd zal het leren aangezien corona een 

virus is dat uiterst creatief is om zich aan te passen en zich regelmatig net weer even van een 

andere kant laat zien. 

Gezien het succes van vorig jaar hebben we voor de Voorjaarsproeverij opnieuw een 

wijnontdekkingstocht aangelegd door de wijngaard. Ook nu weer een heerlijk moment genieten 

van de wijnen, de wijnstokken, de muziek in de wijngaard en van elkaars gezelschap. We wensen 

jullie allen een fijne dag. 

Wijnjaar 2020 

Het wijnjaar 2020 was voor de Reestlandhoeve een grillig jaar. Helaas is de wijngaard dat jaar van 

eerste op tweede Paasdag grotendeels afgevroren op een zeer onverwacht moment. Er was geen 

nachtvorst voorspeld en dus hadden we ook geen voorzorgsmaatregelen getroffen. We hebben al 

met al fors minder kunnen oogsten. Om het tekort enigszins aan te vullen hebben we een partij 

biologische Johanniter druiven aangekocht bij een collega in Duitsland. Deze zijn verwerkt in de 

Reestlander Wit Sonate en de Reestlander Wit Rapsody. Wij willen jullie, onze ambassadeurs, de 

mogelijkheid geven om kennis te maken met alle nieuwe Reestlander wijnen en daarom zijn 

verschillende wijnen pas vanaf vandaag voor het eerst te proeven. Deze wijnen zijn vandaag 

beperkt mee te nemen op het leasecertificaat en niet extra bij te kopen. Je kunt dit terug vinden op 

het proefformulier.  Vanaf eind volgende week gaan deze wijnen in de vrije verkoop zolang de 

voorraad strekt. 

Vooruitzichten wijnjaar 2021 

Vaak vragen mensen zich af of dit jaar weer een goed wijnjaar wordt. De mensen die al langer 

leasen weten dat een wijnboer hier nog niets van kan zeggen. Eind van het seizoen weten we meer, 

zodra de druiven in het vat zitten. Wat we op dit moment wel weten is dat we een bijzonder koud 

voorjaar hebben gehad en dus een hele trage start. Desondanks is de wijngaard met een enorme 

inhaalspurt bezig en zien wij dat de wijnstokken toch ook al beginnen te bloeien. Dat hadden we 



 
 

 

begin deze maand nog niet durven hopen. Afgelopen voorjaar hebben we geïnvesteerd in een 

elektrische nachtvorstberegening die automatisch aangaat wanneer de temperatuur een kritische 

grens bereikt. Een zeer relaxed idee nadat we vorig jaar zeer onverwachts zijn afgevroren. Helaas 

was het systeem dit jaar nog niet helemaal automatisch omdat de ophoging van de 

stroomvoorziening van de hoofdleiding niet tijdig gerealiseerd kon worden. Een noodaggregaat 

heeft ons uit de brand geholpen. Met het nieuwe beregeningssysteem houdt een sensor in de 

wijnaard ons ’s nachts op de hoogte van de temperatuur. Dit bleek niet overbodig. We hebben nog 

nooit zo vaak gebruik moeten maken van de nachtvorstberegening. En met succes. Na de trage 

start staat de wijngaard er erg goed bij. De rest van het seizoen moeten we afwachten. Na de oogst, 

ergens in september of oktober weten we meer… We organiseren regelmatig een meewerkdag in 

de wijngaard met uiteraard de druivenoogst als hoogtepunt. Heb je zin om ook een keer mee te 

helpen dan ben je van harte welkom. 

Op de bres voor jonge mensen met dementie 

Het aantal deelnemers op de Zorghoeve blijft groeien. Sinds de ingebruikname van de Wijnbarn 

hebben we meer ruimte en kunnen we aan meer mensen plek bieden binnen de Zorghoeve dan 

voorheen. We hebben op dit moment een maximum van 15 personen per dag gesteld waar wij 

bijna aan zitten. Voor mensen met dementie, psychiatrische problemen, autisme (ASS) en 

verstandelijke beperking proberen we zoveel mogelijk een programma op maat te bieden. Onlangs 

hebben wij een intentieverklaring getekend met Zorggroep Noorderboog in Meppel. Wij willen tot 

een samenwerking komen waarbij (jonge) mensen met dementie hun dagbesteding voort kunnen 

zetten op de Reestlandhoeve op het moment dat ze verhuizen naar/woonachtig zijn op 

Noorderboog. Op dit moment is dat binnen de huidige regelgeving niet mogelijk. Om deze 

uitbreiding van zorg te kunnen faciliteren en financieren zullen wij gezamenlijk optrekken om uit te 

zoeken hoe dit kan worden georganiseerd. Een traject waarbij wij hopen beleidsmakers van VWS en 

zorgkantoren aan tafel te krijgen om deze vorm van maatwerk aan te kunnen gaan bieden.  

Komend seizoen 

We hebben besloten dat wij ook in 2021 geen Wijnfeest organiseren. Er zijn nog teveel mitsen en 

maren en er is teveel risico dat we het op het laatste moment moeten afblazen. Ook willen we geen 

evenement organiseren waarbij we moeten controleren of mensen getest of gevaccineerd zijn. We 

hopen dat corona het komende jaar een minder groot stempel zal drukken en dat we komend 

winter alsnog de pop-up diners in de Wijnbarn kunnen organiseren.  

En hoe bijzonder: Eind augustus staat er een bruiloft gepland op de Reestlandhoeve waarbij we van 

A tot Z de dag faciliteren. 

Wij hebben er zin in en nemen dit jaar ook jou graag weer mee in ons bedrijf. 

Een hartelijke groet en laten we het glas heffen op ieders gezondheid! 

John, Wilma, Bas en Lynn Huisman 

Team de Reestlandhoeve 
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