
 

 
 

LIONS WINTER ACTIE 2022!  
HEERLIJKE WIJN, VOOR HET GOEDE DOEL 

Na het daverende succes van onze vorige acties (tbv Oekraine en Jeugd Aktief), kunt u deze 
feestdagen weer genieten van mooie en betaalbare wijnen en tegelijk een goed doel steunen!  
 
Komende 1,5 maand organiseert Lionsclub Vught Les Lunettes onze bekende 
winteractie, waarbij de opbrengst grotendeels zal gaan naar Voedseltuin VillaNueva en 
een paar andere lokale goede doelen. En net als afgelopen keren ligt onze prijs op/onder 
internetprijzen vanwege scherpe afspraken met onze leverancier,omdat ook hij graag wil 
bijdragen aan het goede doel. 
 
Kortom: 
- van elk pakket gaat dus maar liefst ruim 30% naar onze goede doelen 
- we hebben tien wijnen geselecteerd, met dit jaar als special guest alcoholvrije bubbelwijn! 
- 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: donderdag 15 december 2022 

De betrokken partijen:  
 
Voedseltuin VillaNueva: deze stichting is sinds 2015 actief op het gebied van  
gezonde voeding, werkt uitsluitend met vrijwilligers en is dus afhankelijk van subsidies  
en donaties. Te denken valt aan diverse soorten bonen, bieten, knolselderij, verschillende 
soorten sla maar ook pastinaak. Naast diverse groenten levert zij ook zacht fruit en  
honing, zo werden onlangs 200 potjes honing gevuld van eigen bijen! Meer informatie: 
www.voedseltuinvillanueva.nl 
 
Benier Global Wines: onze jarenlange partner Benier Global Wines is een klein 
familiebedrijf gespecialiseerd in de import van kwaliteitswijnen en gin’s van een vijftigtal 
producenten in zowel Zuid Afrika als de traditionele Europese wijnlanden zoals Frankrijk, 
Spanje, Portugal en Italië. Het betreft voornamelijk “Boutique Wineries” met kleine 
producties, respect voor moedertje natuur en waarbij het accent ligt op puur, smaakzuiver en 
een goede prijs/kwaliteit. Meer informatie: www.benierglobalwines.nl 
 
Lionsclub Vught Les Lunettes: met zo’n 30 leden en onder het motto "We Serve / Wij 
Dienen" geeft zij graag terug aan de maatschappij. Geheel belangeloos en uit vriendschap.  
 
Voor nu alvast veel voorpret en we zien uw bestellingen graag tegemoet... 

ALLEREERST.....ONS GEBUBBEL, ZOWEL MET ALS ZONDER PRIK! 

 

 
GEWOON GEBUBBEL  
als een engel over je tong 
 
Wijnhuis: Mas Codina 
Wijn: Cava Brut Reserva 
Jaar: 2018 
Land: Spanje / Streek: Penedes 
Druiven: o.a Macabeo, Pinot Noir, Chardonnay 
 
Doosprijs: € 72,00 incl. BTW 
 
Frisse elegante fruitige mousse met zacht 
smaakvolle bubbels. Door de combi Chardonnay en 
Pinot Noir drink je net Champagne. 
  

 
EINS ZWEI NULL 
hiervan ga je niet slingeren 
 
Wijnhuis: Weingut Leitz 
Wijn: Eins Zwei Zero Sparkling 
Jaar: ----- 
Land: Duitsland / Streek: Rheingau 
Druiven: Riesling 
 
Doosprijs: € 78,00 incl. BTW 
 

Wijnspecialist Harold Hamersma: “De eerste 
alcoholvrije wijn ooit die ik echt lekker vind!” 

En maar 30kcal, dus compenseert het diner! 
 

www.vught.lions.nl 

http://www.benierglobalwines.nl/


EN DAN…ONZE BEAUTIES, ONZE WIJNEN! 
 
Geef uw bestelling door aan uw eigen contactpersoon bij Lionsclub Vught Les Lunettes!  
Met evt. vragen kunt u bellen/appen met Miriam (06-53534691) of Ron (06-51521233). 
Einddatum van deze actie: donderdag 15 december 2022. 
 

 

 
ZUSJE 
en haar naam is Lucie! 
 
Wijnhuis: Les Collines des Bourdic 
Wijn: Lucie Latop 
Jaar: 2021 
Land: Frankrijk / Streek: Languedoc Rousillon 
Druiven: Chardonnay 
 
 
Doosprijs: € 49,50 incl. BTW 
 
Zachte fruitige wijn, gerijpt op roestvrij staal, 
die lekker doordrinkbaar is. 
 

 

 
BROERTJE 
en zijn naam is Gaston! 
 
Wijnhuis: Les Collines des Bourdic 
Wijn: Gaston Heris 
Jaar: 2019 
Land: Frankrijk / Streek: Languedoc Rousillon 
Druiven: Merlot 
 
 
Doosprijs: € 49,50 incl. BTW 
 
Het broertje van onze Chardonnay! Intens 
fruitige rode wijn. Mooi rond, met zacht fruit… 

 

 
De VN – Verenigde Naties 
verleg je grenzen met deze wijn 
 
Wijnhuis: Bodegas y Vinedos Valtravieso 
Wijn: Domino de Nogara 
Jaar: 2021 
Land: Spanje / Streek: Rueda 
Druiven: Verdejo 
 
Doosprijs: € 72,00 incl. BTW 
 
Frisse stuivende aromatische wijn met licht 
belegen kleine aangename frisse zuurtjes. Super 
met mosselen, witvis (zeetong, kabeljauw) en 
salades met schaal- en schelpdieren. 

 

 
ELOQUENTE 
ofwel elegante Portugese dame 
 
Wijnhuis: Udaca 
Wijn: Eloquente Colheita 
Jaar: 2018 
Land: Portugal / Streek: Dao 
Druiven: Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro 
 
Doosprijs: € 49,50 incl. BTW 
 
Volle intense rode wijn met rijping op Franse 
eikenhouten vaten. 
 
 
 

 

 
THE MIX 
 
 
Wijnhuis: Glenwood Vineyards 
Wijn: Chardonnay Unoaked 
Jaar: 2022 
Land: Zuid Afrika / Streek: Franschhoek 
Druiven: Chardonnay 
 
Doosprijs: € 75,00 incl. BTW 
 
Het geheim is dat voordat de wijn wordt 
gebotteld er 5% houtgerijpte Chardonnay wordt 
toegevoegd. Dit geeft een smaakvolle “eetwijn” 
met een rijke aromatische afdronk. 

 

 
BUSH BUSH! 
 
 
Wijnhuis: Overhex 
Wijn: Bushtale 
Jaar: 2018 
Land: Zuid Afrika / Streek: Swartland 
Druiven: Cabernet Sauvignon, Merlot 
 
Doosprijs: € 60,00 incl. BTW 
 
Deze Bushtale laat de “terroir” terugkomen in de 
smaak en is een verfijnde kruidige wijn van 
druiven uit Swartland. Heerlijk bij stevige 
winterse gerechten. 

 

 
ONS WITTE WONDER 
 
Wijnhuis: Carinus Family Vineyards 
Wijn: Chenin Blanc 
Jaar: 2020 
Land: Zuid Afrika / Streek: Swartland 
Druiven: Chenin Blanc 
 
 
Doosprijs: € 92,00 incl. BTW 
 
Zachte aromatische wijn met frisse belegen 
kleine frisse zuurtjes. Mooie balans tussen 
smaakprofiel van  Sauvignon Blanc en 
Chardonnay…… 

 

 
ONZE RODE UITSMIJTER 
 
Wijnhuis: Carinus Family Vineyards 
Wijn: Syrah 
Jaar: 2020 
Land: Zuid Afrika / Streek: Stellenbosch 
Druiven: Syrah  
 
 
Doosprijs: € 92,00 incl. BTW 
 
“Young star winemaker” Lukas van 
Loggerenberg is gevraagd om de beste Syrah te 
maken. Het resultaat is slechts 6000 flessen van 
de allerbeste oudere wijngaarden in Stellenbosch. 

 

www.vught.lions.nl 


