
Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: het is alweer november

Datum: 3 november 2011 15:15:24 GMT+01:00
Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>

4 bijlagen, 174 KB Bewaar Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

En opeens is het weer november, aan het weer merk je dat niet, maar de bomen worden al aardig geel en
kaal. Mijn ervaring is dat het dan ook zomaar weer december is met alle drukte die daarbij hoort.

Tijd om eens te informeren of er onder de "nieuwsbriefontvangers"  nog wijnliefhebbers zijn die invloed
hebben op het samenstellen van relatiegeschenken. 

Ook dit jaar zullen weer velen rond de kerst een leuk pakketje krijgen van hun "baas" of relatie. Maar al te
vaak wordt nog het meest de geste achter dit geschenk gewaardeerd. En dat is jammer, want een met zorg
samengesteld geschenk geeft ook nog eens het plezier van het genieten van de inhoud. Dat is niet alleen
goed voor de ontvanger, maar zeker ook voor de gever. 

Weet ú of de wijn in het pakket dat u aan uw kostbare omgeving geeft lekker is? Is het niet een
winkeldochter die op deze wijze zijn weg naar de consument vindt? Ik heb dat vaak gezien, want goed
beschouwd is een relatiegeschenk de ideale manier om van de niet courante voorraad af te komen: de gever
proeft nooit de wijn die erin zit, de ontvanger zal er niet snel over klagen, een gegeven paard, u weet wel.
Iedereen blij, met name de samensteller.

U kent mijn wijnen en de zorg waarmee wordt geselekteerd. Met één of meerdere "Goede Wijnen" doet u
iedereen die een beetje van wijn houdt een groot plezier. U betaalt bovendien niet teveel en over
bezorgcondities is goed te praten. Wordt een korte omschrijving van de wijnen met de wijn-spijs
combinatiemogelijkheden gewaardeerd? Het kan allemaal, dat geeft het geschenk een extra persoonlijk
tintje. Je geeft hiermee iets heel anders dan zo'n kist van de Macro uit de aanbieding en het kríjgt óók een
stuk leuker, bovendien smaakt het waarschijnlijk nog veel lekkerder.

Met een groepje vrienden gezamenlijk een partijtje wijn inkopen (kies je eigen relatiegeschenk) zie je steeds
vaker en is een heel gezellige bezigheid. Daar kan ik ook wat in betekenen. Over monsterflessen valt te
praten, een beetje afhankelijk van de resulterende bestelling.

Maar wat nu als u nou helemaal niets te maken hebt met het samenstellen van relatiegeschenken?
Dan gaat u toch niet zitten afwachten totdat u er eentje krijgt, neemt u toch niet het risico dat er wijnen bij
zitten die niet zo lekker zijn, dan bestelt u gewoon, net als anders bij Goede Wijn punt info één of meer
doosjes van uw favoriete wijnen. Heeft u zelf alles in de hand en wordt het minstens net zo gezellig genieten.

De nieuwe rode Tempranillo van Tres Ojos? Lekker sappig en vol, krachtig en uitbundig fruitig, veel



karakter en toch soepel, voor maar € 4,50

of als het ronder, zachter en eleganter moet zijn, maar wel fruitig en genuanceerd: de rode le Rouge et le Noir
"Merlot" van Dom. de Parazols (€ 5,55)

of iets minder fruitig maar verfijnder, belegener, edeler maar wel mooi zacht en elegant: Animus tinto (€ 5,95)

Om maar eens drie betaalbare toppers naar voren te halen.... 

U kunt natuurlijk ook even de site bezoeken en een doosje samenstellen met uw favoriete wijnen of wijnen waar u
toch wel heel benieuwd naar bent.
Vragen kan natuurlijk ook: "ik hou van dit type wijn, welke van de "Goede Wijnen" komt daar het dichtste in de
buurt? 

Ook zonder relatiegeschenken dus volop genieten!

Gaat u bezig met relatiegeschenken wacht dan niet te lang, nu is er nog ruim tijd om speciale wensen te realiseren,
zelfs om nieuwe wijnen op te sporen. 

Tres Ojos Tempranillo 2010: €4,50 / fles
le Rouge et le Noir Merlot 2009: €5,55 / fles

Animus tinto 2007 : €5,95 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij? 
Ga dan naar: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door.  Grote kans dat u ze er een groot

http://goedewijn.info/tresojostempranillo-10.html
http://goedewijn.info/rougeetnoir-09.html
http://goedewijn.info/animus-07.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/


plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

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.

mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

