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Wijnproeverij
2018
als altijd in het zo
sfeervolle Meisjeshuis

Amp è r ewe g 17

Zondag 4 november van 14.30 tot 17.00 uur

Meisjeshuis

Met plezier kondigt Lions Club Delft
Princestad zijn jaarlijkse wijnproeverij
aan, als altijd in het zo sfeervolle
Meisjeshuis.
Elk jaar zijn de reacties op de gekozen wijnen zeer enthou-

Door het kopen van onze wijnen steunt u twee goede doelen:

Aan de bijeenkomst zijn kosten verbonden die we niet willen betalen uit de opbrengst voor het goede doel; wij vragen

siast. Geen wonder, we zijn steeds in staat geweest wijnen
aan te bieden met een prima prijs-kwaliteitverhouding. We

	“Kledingbank De Buurvrouw” waar vrijwilligers zorgen

danken dit aan de samenwerking met een gepassioneerde

dat mensen met een minimaal inkomen in Delft en

importeur die hoge eisen stelt aan zijn assortiment.

omgeving kunnen profiteren van de kleding die wordt

Wijnen om direct te drinken en wijnen om op te leggen.

ingezameld bij Delftenaren die het beter hebben.

hiervoor dan ook een bijdrage van € 10,- p.p., bij de entree te
voldoen.
Graag begroeten wij u op onze wijnproeverij, die plaats vindt op
zondag 4 november van 14.30 tot 17.00 uur in het Meisjeshuis

Net als in vorige jaren heeft een zorgvuldige selectie plaats-

	“Stichting Present”, die vrijwilligers regelt voor Delfte-

gevonden door een deskundig panel. Dit heeft geleid tot een

naren zonder sociaal netwerk, met een laag inkomen,

keuze van zo’n 20 witte en rode wijnen. Vanzelfsprekend heb-

kwetsbare gezondheid of handicap, die tijdelijk hulp

Bestelde wijnen worden begin december bij u bezorgd door leden

ben we de meest succesvolle wijnhuizen gehandhaafd, maar

nodig hebben bij een klus in huis of tuin.

van onze club.

ook deze keer zijn er verrassende nieuwelingen.

aan de Oude Delft 112.

