
                       Eindhoven, 18 september 2017 

 

    Uitnodiging voor de jaarlijkse wijnpoeverij 

van Lionsclub Eindhoven Wodancella op 

Maandag 23 oktober 19.30 uur 

Ketelhuis Landgoed de Grote Beek 

Doctor Poletlaan 45 Eindhoven 

(zijstraat van de hoofdingang, Grote Beek, Boschdijk) 
 

Geachte mevrouw, heer, 

Met veel genoegen willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse wijnproeverij van 

Lionsclub Eindhoven Wodancella. Al jaren blijkt dit een bijzonder gezellige en 

geslaagde activiteit van onze club te zijn. 

Samen met Wijnkopers Verbunt uit Tilburg zijn wij er ook dit jaar weer in geslaagd u 

een uitgelezen selectie wijnen voor te zetten. U mag ze proeven, maar nog liever 

hebben wij dat u ze koopt en wel tegen zeer concurrerende prijzen. Behalve dat u een 

goede aanschaf hebt gedaan, steunt u het goede doel dat onze Lionsclub ook dit jaar 

weer zorgvuldig heeft geselecteerd namelijk : 

Clowns voor vluchtelingen (kinderen). Een aantal professionele clowns voor de Zorg 

zet zich in voor ontheemde kinderen in Griekenland die een zware tijd doormaken. 

Met spelimprovisaties en activiteiten krijgen de kinderen individuele aandacht, kunnen 

zij zich uiten en ontstaat er een verbinding in de groep. Daardoor kunnen zij met hun 

ouders, familie en overige vluchtelingen even hun verdriet en ellende vergeten.  

Ook worden ter plaatse gekochte hulpgoederen in kampen aangeboden. 

Tijdens de wijnproefavond zal een toelichting op het goede doel worden gegeven.      

 

U doet de kinderen , de clowns-organisatie en ons een bijzonder genoegen door u nu 

voor de wijnproefavond aan te melden. U kunt dat doen via het lionslid van wie u deze 

brief heeft ontvangen. Bij voorkeur vóór 10 oktober.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook bij deze persoon terecht. Ook zal hij/zij u 

graag behulpzaam zijn met uw bestelling en met de bezorging van de wijnen bij u aan 

huis, begin december. 

 

U bent op maandag 23 oktober uiteraard onze graag geziene gast, wij vragen u voor de 

proeverij geen entree. Vanaf 19.00 uur kunt u alvast (wel voor eigen rekening) een 

kopje koffie/thee gebruiken.   

 

Namens Lionsclub Eindhoven Wodancella, 

Erica Goudsmit, president  
 


