
Wij vieren dit jaar 100 jaar Soroptimisme! Op zaterdag 5 juni 2021 gaan wij hier feestelijk aandacht 
aan besteden. Na de Inspirada heffen wij samen op bijzondere wijze het glas op het Soroptimisme!
Hoe gaan we dat doen? 
Door een livestream van een wijnproeverij, aansluitend op de Zomervergadering in Kasteel Maurick 
te Vught, locatie van de Inspirada 2021. Omdat het aantal aanwezigen bij de Inspirada i.v.m. de corona 
maatregelen beperkt is, kunnen alle clubs op eigen locatie bij de viering en wijnproeverij zijn.

Maak kennis met mooie Italiaanse Bio- 
wijnen. Proef en ruik Italië, de zomer, vruchten, 
noten en nog veel meer. Gastronoom en som-
melier Ed Baten van Pura Passione uit Vught 
heeft voor ons een prachtige selectie gemaakt 
van biologische wijnen uit Italië. 
Als importeur stelt Ed hoge eisen aan de  
bio-wijnen en speciaal voor de Inspirada heeft 

hij drie mooie wijnen geselecteerd van gere-
nommeerde wijnhuizen. 
Tijdens de proeverij laat hij ons kennis  
maken met deze wijnen. Waar zij vandaan  
komen, welke druiven gebruikt zijn in het  
proces, welke smaken we herkennen en voor de  
culinaire liefhebbers, bij welke gerechten deze 
wijn een perfecte match zijn. 

Ga naar de webshop van vughtlumineus.nl voor 
het bestellen van je wijnpakketten.  Je bestelling 
kan meerdere pakketten zijn. Je bestelt je wijn-
pakketten per club. Eén wijnpakket bestaat uit 
drie flessen Italiaanse bio-wijnen, twee witte en 
een rode wijn. 

Kosten: 
€ 45,00 per pakket (geschikt voor 5 a 6 pers.) 
€ 10,00 verzendkosten voor totale levering) .  

Levering:
De wijnpakketten worden uiterlijk
3 juni geleverd op een centraal adres voor de 
club. De eventuele distributie naar andere club-
leden graag zelf organiseren.

Livestream:
De link voor de livestream van de vergadering 
wordt verzonden aan het bij de bestelling op-
gegeven mailadres van je club.

Dat kan ook! 
Ook na 5 juni kan iedere Soroptimist nog  
individueel één of meerdere wijnpakketten  
bestellen via de webshop van vughtlumineus.
nl. Het pakket kost € 45,00 exclusief € 10,00  

 
verzendkosten. 
Bij het pakket wordt een link geleverd naar de 
begeleidende film van sommelier Ed Baten van 
Pura Passione. 

Wil je nader kennis maken met Ed en zijn Pura Passione, kijk dan op pura-passione.nl voor meer informatie.

UITNODIGING

WELKE WIJNEN?

Opbrengst voor 100xTrees4Life

Aanmelden en bestellen

Wel een wijnproeverij, maar niet of na 5 juni? 

Bestel 
voor 1 mei!

Eén bestelling 
per club

Recepten en weetjes:
Bij afname van een wijnpakket ontvang je  
digitaal recepten voor bijpassende hapjes. 

Inspirada 2021:
Ben je aanwezig bij de Inspirada op 5 juni in 
Vught? Bij je individuele aanmelding reserveer 
je ook deelname aan de wijnproeverij.

Dankzij een speciale korting op de inkoop-
prijs en de belangeloze inzet van wijnhuis 
Pura Passione kunnen wij de meerop-
brengst van de wijnpakketten van de wijn-
proeverij doneren aan ons gezamenlijke 
project 100xTrees4Life. Via 100xTrees4Life 
zullen de clubs in Nederland bomen plan-

ten en geld bijeen brengen om in Mali vrou-
wen te empoweren. We werken samen met 
onze partner TreeAid in het programma She 
Grows in Mali. 

Meer weten over 100xTrees4Life? 
Ga naar: www.soroptimist.nl


