Kiwanis wijnactie voorjaar 2020 online!
Beste …..
We sturen je dit bericht omdat je in het verleden wijn hebt gekocht in onze Kiwanis
wijnactie, op ons wijnspijsdiner en onze wijnproeverij bent geweest. Of gewoon omdat we
weten dat je van mooie wijnen houdt en ook graag een goed doel steunt!
Kiwanis Clubs Hilversum-Baarn, Laren en ‘t Gooi hebben in elk geval weer een mooie
wijnactie voor dit voorjaar voorbereid. Het menu voor ons succesvolle wijnspijsdiner in
Restaurant Greenfields, de wijnbestellijst, de wijnbeschrijvingen, alles lag klaar om weer een
mooie opbrengst voor ons goede doel Het Vergeten Kind te genereren. Maar zoals je zult
begrijpen kunnen we het wijnspijsdiner en de wijnproeverij helaas niet laten doorgaan…
Dat is vooral jammer voor het goede doel, want Stichting Het Vergeten Kind verdient onze
steun. Zij helpt verwaarloosde of mishandelde kinderen, voor de buitenwereld vaak
onzichtbaar, maar ondertussen eenzaam en geïsoleerd. Het Vergeten Kind ondersteunt
deze kinderen en helpt ze een toekomst op te bouwen (www.hetvergetenkind.nl).
Wij vinden het belangrijk om Het Vergeten Kind toch te helpen en jou ook de mogelijkheid
te bieden om wijn te bestellen. Daarom hebben we een andere invulling van de wijnactie
bedacht: onze voorjaarswijnactie 2020 gaat volledig online!
Bijgaand vind je de wijnbeschrijvingen van ons zorgvuldig geselecteerde assortiment. Stuur
deze ook gerust door aan vrienden en bekenden. De prijzen zijn scherp en de kwaliteit is
hoog. Mocht je vragen over de wijnen hebben, dan kun je die stellen aan
jan.bastiani@planet.nl
Als je een bestelling wilt doen, kan dat (als je ouder bent dan 18 natuurlijk) door voor 1 mei
de bijgaande bestellijst in te vullen en aan mij te mailen. Mocht je wijnen uit een vroeger
assortiment willen nabestellen, dan kun je dat bij de bestelling vermelden.
Je ontvangt een factuur van Kiwanis voor je bestelling. Ik lever je bestelling na betaling half
mei bij je af. Daarbij houd ik vanzelfsprekend een veilige afstand. Mocht het zo zijn dat er op
dat moment nog verdere overheidsmaatregelen van kracht zijn die de levering beletten,
dan krijg je je bestelling natuurlijk zo snel mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Naam lid Kiwanis
Bijlages:
•
•

Wijnbeschrijvingen voorjaar 2020
Bestellijst voorjaar 2020
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