
 

 
 
 

LIONS WINTERACTIE 2021! HEERLIJKE  
WIJN OF BIER, VOOR HET GOEDE DOEL 

 
Geniet aankomende feestdagen van mooie wijnen en speciaalbieren, voor elk budget, en 
steun tegelijkertijd het goede doel! Wederom organiseert Lionsclub Les Lunettes Vught 
deze winteractie, waarbij de opbrengst grotendeels zal gaan naar Jeugd Actief en enkele 
andere kleine lokale goede doelen. En net als afgelopen jaren ligt onze prijs op/onder 
internetprijzen vanwege scherpe afspraken met onze leveranciers, omdat ook zij graag 
bijdragen aan het goede doel. 
 
Kortom: 
- van elk pakket gaat dus maar liefst ruim 30% naar onze goede doelen 
- we hebben zes wijnen geselecteerd maar dit jaar ook een speciaalbieren pakket toegevoegd 
- 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 17 december 2021 

De betrokken partijen: 
 
Jeugd Aktief Vught: stichting Jeugd Aktief organiseert éénmaal per jaar – tijdens de 
laatste week van de schoolvakantie – voor de kinderen van het basisonderwijs in de 
gemeente Vught de ‘Jeugdweek’. Het organiseren van deze week doet ze met zo’n 700 
vrijwilligers, een groot aantal daarvan zijn gedurende het hele jaar druk bezig. Anderen 
bieden ondersteuning tijdens de week. Meer informatie: www.jeugdaktief.nl 
 
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  
 
Brouwerij Het Boegbeeld: deze brouwerij is groots op kleine schaal. Met een capaciteit 
van 230 liter per brouwsel is dit de perfecte plek om bier te brouwen. De eerste vestiging van 
Brouwerij Boegbeeld staat in Den Bosch. Meer informatie: www.brouwerijboegbeeld.nl  

Op de volgende pagina vindt u onze wijnen maar hieronder alvast ons speciaalbier-pakket 
(nieuw dit jaar!): 

 

 

NIEUW NIEUW NIEUW 
Voor bier en goede-doel liefhebbers 
 
Bierhuis: Brouwerij Boegbeeld 
Bier: 12 flessen mix van Wanne Klets en het 
bekende Bossche Kutbier 
Jaar: 2021 
Land: Het Brabantse Land 
Streek: Den Bosch 
 
Prijs: € 40,00 incl. BTW (12 flessen) 
 
Lokaal gebrouwen, regionaal gedronken, 
wees klaar voor de winter! 
 

 
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 17 december 2021. 

 

 
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. 
 

 

 
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. 
 

 

 
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. 

 

 
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! 
 

 

 
 

 
HET WITTE WONDER 
 
Wijnhuis: Beaumont Wines 
Wijn: Chenin Blanc Unwooded 
Jaar: 2020 
Land: Zuid Afrika 
Streek: Botriver / Walker Bay 
Druiven: Chenin Blanc 
 
 
Doosprijs: € 72,00 incl. BTW 
 
Zachte aromatische wijn met frisse 
belegen kleine frisse zuurtjes. 
Mooie balans tussen smaakprofiel 
van  Sauvignon Blanc en 
Chardonnay…… 

 

 
DE RODE UITSMIJTER 
 
Wijnhuis: Bodega Ribas 
Wijn: Negre 
Jaar: 2017 
Land: Spanje 
Streek: Mallorca 
Druiven: Manto Negro, Syrah, Merlot, 
Cabernet Sauvignon 
 
Doosprijs: € 84,00 incl. BTW 
 
Mallorca is een eiland van zon, zee en 
strand! Maar ook waanzinnige rode 
wijnen. Heel intens, rijk, aromatisch! 

 
www.vught.lions.nl 


