
Beste mensen,

2017 was voor mij een goed jaar. Het was in golven druk, vooral na positieve publicaties over een aantal 
goede wijnen in Volkskrant Magazine, Elsevier, ZIN en De Grote Hamersma. Een jaar met een gestaag 
groeiende vaste klantenkring en positieve reacties. 

Het geeft veel voldoening dat een kleinschalige wijnimport met een beperkt en eigenzinnig assortiment 
door steeds meer mensen wordt gewaardeerd. Het is weer eens wat anders in deze naar voortdurende 
schaalvergroting neigende wereld. Tegen de stroom in ? of juist dankzij deze ontwikkeling waarin "de 
consument" wordt gezien als data die je via een algoritme kan benaderen en bespelen. Misschien komt het 
wel doordat veel consumenten een persoonlijke noot missen in de moderne marketing, de menselijke maat. 
Wat het ook moge zijn, ik prijs me gelukkig met zoveel leuke en trouwe klanten. Wijnliefhebbers die het 
zelfde delen wat ik met wijn heb.

Dankzij deze trouwe klanten kan ik dit werk doen. Daarom wil ik u net als voorgaande jaren bedanken voor 
uw vertrouwen. 

Er staat weer veel moois op stapel voor 2018, u hoort hier binnenkort meer over.

Toen het sneeuwde had ik geen tijd om foto's te maken
nu is weer saai, vooral grijs en grauw

dan maar een zeer vroege voortuitblik op het voorjaar,
een fris, zuiver en helder begin.

Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goedewijn.info>
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
gezond en goed 2018
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een gezond en goed
2018

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters.

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn 
bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u 
hoeft verder niets in te vullen): stop mail dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand. 

http://www.goedewijn.info/

