
 

 
 
 

LIONS VOORJAARSACTIE 2022!  
HEERLIJKE WIJN, VOOR HET GOEDE DOEL 

 
Na het daverend succes van de winteractie van Lionsclub Les Lunettes Vught, kregen wij 
regelmatig verzoeken voor nabestellingen. Dat, in combinatie met de recente verdrietige 
omstandigheden in Oekraine, heeft ons doen besluiten te vervolgen met deze voorjaarsactie. 

Kijk (nogmaals) eens naar deze mooie wijnen, voor elk budget, en steun tegelijkertijd het 
goede doel met name Lokale ondersteuning vluchtelingen Oekraine en Giro 555 
Samen in actie voor Oekraine! Net als bij de vorige editie ligt onze prijs op/onder 
internetprijzen vanwege scherpe afspraken met onze leveranciers, omdat ook zij graag 
bijdragen aan het goede doel. En vanwege het voorjaar hebben we deze keer mooie rose’s en 
een lekkere cava erbij! 
 
Kortom: 
- van elk pakket gaat dus maar liefst ruim 30% naar onze goede doelen 
- we hebben zes wijnen en een cava geselecteerd, zowel onze klassiekers als nieuwe toppers 
- zakelijk/prive kunt u meerdere dozen bestellen, levering per hele doos (6fl. tegen doosprijs) 
- wilt u deze flyer verder delen: heel graag! Bijv. binnen uw werk, vrienden of hobbyclub 
- einddatum bestellingen: vrijdag 15 april 2022 

De betrokken partijen: 
 
Samen in actie voor Oekraine: De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. 
Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven 
in angst en onzekerheid maar wij kunnen helpen. Met voeding, onderdak, medische zorg en 
schoon drinkwater. Wij willen zowel lokale ondersteuning bieden aan vluchtelingen uit de 
Oekraine, als gedeeltelijk bijdragen aan de bekende Giro 555 actie. Meer informatie over het 
laatste: www.giro555.nl/actions/oekraine/ 
 
Benier Global Wines: Benier Global Wines is gespecialiseerd in de import van 
kwaliteitswijnen en gin’s van een vijftigtal producenten in zowel Zuid Afrika als klassiek 
Europa. Het betreft voornamelijk “Boutique Wineries” waar het accent ligt op puur, 
smaakzuiver en een goede prijs/kwaliteit. Meer informatie: www.benierglobalwines.nl  

 
ALLEREERST, DE CAVA…. 

 

GEWOON GEBUBBEL  
als een engel over je tong 
 
Wijnhuis: Mas Codina 
Wijn: Cava Brut Reserva 
Jaar: 2017 
Land: Spanje 
Streek: Penedes 
Druiven: Macabeo, Xarel-lo, 
Chardonnay, Pinot Noir 
 
Doosprijs: € 72,00 incl. BTW 
 
Frisse elegante fruitige mousse met 
zacht smaakvolle bubbels. Door het 
gebruik van Chardonnay en Pinot Noir 
druiven drink je net Champagne. 
 

www.vught.lions.nl 



EN DAN…ONZE WIJNEN! 
 
Geef jouw bestelling door aan jouw eigen contactpersoon bij Lions Les Lunettes!  
Natuurlijk kun je met evt vragen bellen met Miriam (06-53534691) of Ron (06-51521233). 
Einddatum van deze actie: vrijdag 15 april 2022. 

 

 
SNELLE WITTE  
in deze wijn zit muziek 
 
Wijnhuis: Covinca 
Wijn: Clave de Sol Blanco 
Jaar: 2020 
Land: Spanje 
Streek: Aragon 
Druiven: Chardonnay 
 
 
Doosprijs: € 48,00 incl. BTW 
 
Ongecompliceerde wijn die veel 
fruit geeft en lekker doordrinkbaar 
is. 
 

 

 
VAAK GETEST DOOR ONZE 
EIGEN VINOLOGE 
 
Wijnhuis: Haute Cabriere 
Wijn: Chardonnay Pinot Noir 
Jaar: 2020 
Land: Zuid Afrika 
Streek: Franschhoek 
Druiven: Chardonnay Pinot Noir 
 
 
Doosprijs: € 60,00 incl. BTW 
 
De numéro uno van Zuid Afrika. 
Fraaie fruitige wijn met zachte 
fluweel tonen van de Pinot Noir 
druif. 

 
 

 
OLE OLE, ROSE!  
Ole is Spaans voor Rose 
 
Wijnhuis: Covinca 
Wijn: Vina Oria Rosado 
Jaar: 2021 
Land: Spanje 
Streek: Aragon 
Druiven: Tempranillo, Garnacha 
 
 
Doosprijs: € 42,00 incl. BTW 
 
Zachte vriendelijke wijn met 
aangename tonen van rood fruit. 
Kortom, ole ole op zijn Spaans! 

 

 
DE ROSE WOLK  
tijd voor een rozig voorjaar 
 
Wijnhuis: Château du Rouët 
Wijn: Teres Rosé 
Jaar: 2021 
Land: Frankrijk 
Streek: Provence 
Druiven: Grenache, Cinsault, 
Tibourenc 
 
Doosprijs: € 54,00 incl. BTW 
 
Haal de zon in huis voor een rozig 
voorjaar! Provence rosé op z’n 
best……hier krijg je geen genoeg van! 

 

 
ELOQUENTE 
Ofwel elegante Portugese 
dame 
 
Wijnhuis: Udaca 
Wijn: Eloquente Colheita 
Jaar: 2018 
Land: Portugal 
Streek: Dao 
Druiven: Touriga Nacional, Jaen, 
Alfrocheiro, Tinta-Roriz 
 
Doosprijs: € 48,00 incl. BTW 
 
Volle intense rode wijn met rijping 
op Franse eikenhouten vaten. 

 
 

 
COVID wijn!  
Al uw zorgen even verdwenen 
 
Wijnhuis: Tenuta Giustini 
Wijn: Quid (COVID) 
Jaar: 2020 
Land: Italië 
Streek: Puglia 
Druiven: Primitivo 
 
 
 
Doosprijs: € 60,00 incl. BTW 
 
Lekker dik sap uit de Laars van 
Italië. Fijne tinten van dik rood fruit 
en chocolade. De naam doet u denken 
aan de coronaperiode, waarin u niet 
zonder een lekkere fles wijn kunt! 
 

 
www.vught.lions.nl 


