
Van: Karel Meesters (goedewijn.info) info@goedewijn.info
Onderwerp: op een gezond en goed 2019

Datum: 4 januari 2019 om 15:16
Aan: karel@winescout.info

Beste mensen,

2019 is een paar dagen oud, hoog tijd om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Niet zo intens wat betreft verkopen 
als 2016 en 2017, maar toch mooi en voldoening gevend vanwege de vele positieve reacties en natuurlijk bestellingen. De 
invloed van zeer lovende stukjes tekst over “mijn” wijnen in kranten is groot: aan de bestellingen kun je zien wanneer de 
krant op de mat is gevallen. Natuurlijk is het altijd maar afwachten hoeveel trouwe klanten (die het niet laten bij de eerste 
bestelling) dat oplevert, maar u weet vast genoeg als ik zeg dat u me er niet over hoort klagen. Deze gestaag groeiende 
groep vaste klanten vormt de basis van m’n bestaan.

Veel van deze klanten hebben “iets” met wijn, vinden de net wat andere benadering kennelijk prettig en staan open voor 
nieuwe wijnen. Ontdekkingen waar ik enthousiast over ben worden met belangstelling geprobeerd, het avontuur gedeeld. 
En dat is wel het leukste van dit werk: het delen van bijzondere en mooie indrukken. Met zulke klanten mag je heel blij zijn 
en daarom sta ik elk jaar even stil bij de wijnlie#ebbers die me in staat stellen dit werk te doen. Zonder u geen betaalde 
zoektocht naar vineus moois, geen rook uit de schoorsteen en dankbaar werk.  

Dank dus voor uw vertrouwen en aankopen!

Dit jaar ga ik op dezelfde voet verder, hou u op de hoogte van het komende moois en hoop dat de wereld z’n verstand 
bewaart en af en toe tot tien telt. Er is zoveel dierbaars en goeds om ons heen dat we er eigenlijk niet meer zo bij stilstaan, 
pas als dat verdwenen is weet je wat je ook al weer had en normaal vond, terwijl dat toch eigenlijk heel bijzonder was.

Geen sneeuw of vorstigheid, gelukkig in het archief
nog een paar mooie lichtjes in de duisternis gevonden, 

mooie metafoor voor het bovenstaande.
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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. 
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