CONVERSIE NAAR

BODEMWERK

BIOLOGISCHE WIJNBOUW

ONZE WERKTUIGEN ZIJN STEEDS MEER GEPERFECTIONEERD

Het mag voor het eerst op de etiketten worden vermeld !

Dit is het 3e en laatste jaar van onze conversie naar
biologische landbouw.
Op de wijnen van 2011 vindt u de vermelding "wijn
afkomstig van druiven uit conversie naar
biologische
landbouw".
Het
millésime 2012 zal dan het eerste
zijn dat officieel de vermelding 'AB'
mag dragen.
Door deze conversie voelen we ons
meer en meer in harmonie met de
wijngaard en met onze wijn. De
ervaring die Raphaël opdeed bij
zijn vorige werkgever op een
biologisch wijndomein is daarbij
van grote hulp. In onze folder
"Respect voor Natuur en Milieu"
die in 2012 is geactualiseerd, vindt
u meer informatie.

VAKANTIE IN INTRAS !
Denis en Emmanuel hebben twee vakantieappartementen ingericht in de familiale Mas
Denis heeft de verhuur van de
vakantiewoning hervat. Het is de
woning die van 1972 tot 1994 door
Alphonse en Françoise verhuurd
werd.
Emmanuel
heeft
het
appartement van tante Jacqueline
en oom Michel als vakantiewoning ingericht.
Een verblijf in een van deze grote, rustieke
appartementen is een goedkope manier om onze
schone lucht te komen inademen!
De minimumverhuur is een weekperiode, van
zaterdag 16 uur tot zaterdag 10 uur.
De
woningen
bieden
plaats
aan 4 tot 6
personen
(tot
10 personen in
overleg).

We hebben onlangs twee nieuwe machines
aangeschaft voor het bodemwerk, die we vanaf dit
voorjaar gaan inzetten. Ons oude materiaal was nog in
goede staat en heeft al een afnemer gevonden. We
zochten naar makkelijker wendbaar gereedschap dat
nog beter de wijnstokken ontziet.
De Actisol kan de hele breedte van
een rang wijnstokken in één keer
omploegen. Door zijn tanden kan
de bodem zowel aan de oppervlakte
als in de diepte los worden
geploegd, en het onkruid kan ermee gewied worden.
Hierdoor kan de schone en goed doorluchte bodem
het regenwater beter opnemen.
Een of twee op de drie rijen wijnstokken
hebben ondergroei, d.w.z. dat daar gras
gezaaid is. Bij regen en onweer houdt
het gras de bodem bijeen waardoor de
tractor door de wijngaard kan rijden,
zonder vast te komen zitten en zonder
de bodem te teveel aan te drukken. In het voorjaar en
in de zomer wordt het gras tussen de rijen één tot drie
maal gemaaid.
Het werk ‘onder de rijen’ en tussen de wijnstokken
komt erg precies en vereist het gebruik van een
uitschuifbare machine die de wijnstok niet beschadigt.
Afhankelijk van de bodemsoort en
de leeftijd van de wijngaard
gebruiken we onze Tournesol, een
hydraulische machine
die achter de tractor kan
worden bevestigd en
die de bodem los maakt, of de intercep die
onder de tractor tussen de wielen kan
worden bevestigd en die met een uitschuifbaar
lemmet het gras maait en de grond kan ploegen.
En verder … hoeft er "alleen nog" maar wat worden
bijgewerkt met de schop ☺!
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2011 – ONZE EERSTE
VIOGNIER
Op 30 augustus 2011 hebben we voor
het eerst en met de hand onze overrijpe
Viognier geoogst. We presenteren deze
aromatische wijn op 2, 3 en 4 maart
tijdens onze Open Huis Dagen. Er zijn
maar 1300 flessen van deze wijn
geproduceerd, zorg dat u er
snel bij bent wanneer u
interesse heeft!
Misbruik van alcohol kan de gezondheid schaden,
gebruik het daarom met mate.

AURÉLIEN BLEEF
EN MARCUS KWAM

pensioen. Ze vervelen zich geen moment!

DIE AL 30 JAAR MET EEN GLIMLACH
VOOR ONS KLAAR STAAN !

Aurélien,
die
naar
ieders
tevredenheid 4 jaar lang stage bij
ons liep, heeft zijn studie afgerond.
We hebben hem aangeboden om
parttime bij ons te blijven werken. In
de toekomst zal hij het familiebedrijf
overnemen in Gras, 10 km bij ons
vandaan. Zijn vader is nog jong en dus kan Aurélien
voorlopig parttime op beide bedrijven werken.
Marcus komt uit Berlijn en kwam vorige zomer bij
ons binnen lopen, op zoek naar een bijbaantje.
Tijdens de zomermaanden is hij
gebleven om te helpen in de
wijnkelder, en nu verblijft hij
afwisselend in Berlijn en in de
Ardèche. Hij is goed in het team
opgenomen en zolang hij zich bij
ons prettig voelt mag hij zeker
blijven!

HET HUIDIGE TEAM
Het team van de Mas
d’Intras bestaat uit:
Denis (sinds 1986),
Sébastien (2005), Ida
(2003), Raphaël (2010)
en Gaëlle (2010).

Samen met Aurélien en Marcus hebben we nu een
team van 7 medewerkers Daarvan zijn er 3 in
parttime dienstverband.
Opa Alphonse en Oma Françoise staan nog steeds
klaar om waar nodig een helpende hand te bieden:
Alphonse
(82½)
is
altijd
beschikbaar
in
noodgevallen, en Françoise (80½) brengt dagelijks
de kinderen naar school met haar zwarte Polootje.
Beide zijn goed gezond en genieten van een actief

DANK AAN DE VRIENDEN

2012...
We wensen iedereen een gezond 2012 en denken in
het bijzonder aan al onze vrienden, familieleden en
klanten, jong of minder jong, die tegen ziekte moeten
vechten.

Onze neef Bruno, die ons sinds 1983 trouw ontving
in de regio Parijs, is op 75jarige leeftijd overleden.
Bruno maakte deel uit van de
mensen die in verschillende
regio’s van grote steun zijn
geweest voor Alphonse en
Françoise toen zij in 1982 de
Mas d’Intras stichtten. Bruno
was altijd betrokken en
behulpzaam en is in december
2000 zelfs met Denis op levertoernee geweest naar
Duitsland en Denemarken.
Ook andere dierbare vrienden, in Frankrijk en elders
in Europa zijn de afgelopen jaren van ons
heengegaan. We willen graag hulde brengen aan alle
gastvrije mensen die door hun toewijding en
vriendelijkheid dit mooie wijnavontuur dat al 30 jaar
duurt, mogelijk hebben gemaakt en nog steeds
maken.
Het leven gaat verder, in het goede humeur en met
de Hoop die zo kenmerkend waren voor Bruno ☺.

SCHALIEGAS
LIJKT IN

DE HARDE STRIJD VAN 2011
2012 NOG HOGER OP TE GAAN LOPEN!

Onze wijngaarden worden direct bedreigd door plannen voor onconventionele gasboringen. De strijd tegen deze plannen is in 2011 hoog opgelopen. Er waren veel voorlichtingsavonden en vergaderingen, in
eerste instantie bedoeld om te begrijpen wat er gaande was en daarna om de situatie te kunnen analyseren, protesten te organiseren en uiteindelijk om te zoeken naar
positieve oplossingen.
De strijd van de afgelopen 12 maanden is niet in
12 regels samen te vatten. Voor meer informatie
verwijs ik u door naar de
speciale flyer over energietransitie!

MILLÉSIME 2011
DE KELDER IS VOL... MET GOEDE WIJNEN

!

De afgelopen jaren hadden we steeds te maken met
kleine oogsten, maar in 2011 was er
een vroege en royale opbrengst.
Op 15 augustus kon de wijnoogst
beginnen. Na een droog en zacht
voorjaar, was het in juli fris en
vochtig waardoor de wijngaard weer
kon aansterken. In augustus was
het daarentegen juist weer droog en
warm, en dat was ideaal voor een
oogst van kwaliteit. Goed nieuws
voor de wijnboeren, die de kelder
hebben kunnen vullen, maar ook
voor de gelukkige drinkers... die blij
zullen zijn met het resultaat !

