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Bewaar

Geachte wijnliefhebber,
gedurende de tweede en derde week van Augustus ben ik moeilijk bereikbaar. Interne reorganisatie (klein
huis met veel spullen), maar ook een paar daagjes vakantie zijn hiervoor de redenen.
Het kan dus zijn dat u later dan gebruikelijk een reactie van mij krijgt op uw vragen en bestellingen.
Mocht u toe zijn aan aanvulling vóór deze periode dan hoor ik dat graag en zal dit proberen te regelen.
Er komen weer warme dagen aan dus misschien is het verstandig om eens de voorraad Zillinger wijnen te
controleren. Het is maar een tip.
De wijntijdschriften die ik vorige keer aanbood zijn reeds naar belangstellenden gegaan voor een tweede
leven.
Ik heb nog een stapeltje "Spaingourmetour" klaarstaan voor de liefhebber.
Echt een prachtig blad, in het Engels (goed Engels) en heel degelijk geschreven. Gewoon klasse. Iets teveel
eten voor mij, maar met geregeld interessante wijnartikelen. Niet zozeer verdieping wat betreft techniek,
maar het geeft een goed actueel beeld van hoe het gaat in Spanje, je voelt als het ware wat er gebeurt, de
actuele dynamiek..

Zelfde condities als de wijntijdschriften: gratis afhalen of thuisbezorgd met een wijnbestelling.
Ik wens u veel prettige dagen met mooi weer en een behouden thuiskomst.

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.

