
Velen van u bestelden vorig najaar onze proefdoos als creatief 
alternatief voor onze gezamenlijke wijnproeverij. Vanwege dit succes 

hebben wij voor dit voorjaar een nieuwe proefdoos samengesteld. Voor 
u als liefhebber om mooie wijnen in huis te halen en natuurlijk om mee te
doen met ons Goede Doel!

U kunt een proefdoos met 12 flessen wijn bestellen. U kunt daar zo’n 14 tot 16 mensen 
van laten ‘proeven’. Genoeg dus om meerdere keren Corona-Proef met uw vrienden/
familieleden door te brengen, te proeven en – naar wij hopen – te bestellen. Omdat de 
Corona-regels momenteel wat strenger zijn, kunt u natuurlijk ook overwegen enkele 
proef-flessen weg te geven, zodat vrienden en familie zélf kunnen proeven en bestellen! 

De proefdoos wordt half maart door een van de Soroptimisten bij u afgeleverd, 
na betaling (via de bank) van € 102,50. De, u wel bekende, wijnbeschrijvingen 
en bestelformulieren zijn ingesloten en ja, ook wat tips hoe te proeven zitten er 
in. Wij zien daarna met spanning de bestellingen voor 19 april 2021 tegemoet en 
op zaterdagochtend 1 mei 2021 kunt u uw wijnen ophalen zoals gebruikelijk. Het 
bestelformulier voor de proefdoos graag voor 7 maart 2021 sturen naar 
heuvwyn@gmail.com.

Nog even in het kort:
Bestellen proefdoos tot en met 7 maart 2021
Proefdoos wordt gebracht door Sor 12-13 maart 2021
Lekker proeven en bestellen tot en met 19 april 2021
Afhalen bestelde wijnen 1 mei 2021

Maart - april 2021

Wijnen proeven in het voorjaar

Bestelformulier proefdoos graag voor 7 maart 2021 sturen naar 
heuvwyn@gmail.com. Met veel plezier bestellen wij een proefdoos 
die afgeleverd kan worden op:

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon:

Email:

Ik ben bekend met de Soroptimisten Alphen aan den Rijn via:

U kunt het bedrag overmaken naar NL 41 ABNA 0569 1760 34 
t.n.v. SSA Soroptimistclub Alphen aan den Rijn, waarvoor onze hartelijke dank.

Ons goede doel voor de komende 3 jaar is Stichting Kolewa (www.kolewa.com). 

Een team van vrijwilligers zorgt, met name op Bali, dat kinderen met 
schisis, gehoorproblemen, ernstige vergroeiingen door brandwonden, 

spina bifida en anus-atresie medische hulp krijgen. Help mee deze 
kinderen een toekomst met een glimlach te geven!
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