Oktober 2018

Wijnproeven voor het goede doel, georganiseerd door Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein
Op zondagmiddag 4 november organiseert Rotary Schaijk Land van Ravenstein een wijnproeverij, bij de Ambianz in
Zeeland , voor het goede doel. Liefhebbers en kenners Arie en Dennis Zeegers verzorgen samen met ons Rotary lid Mark
van Zummeren de wijnproeverij. Om de proeverij mogelijk te maken en om geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel
vragen we een entreebedrag van slechts € 15,-. Er zullen 9 soorten wijn geproefd gaan worden, de flessen wijn die je
wilt bestellen hebben ook een kleine opslag voor het goede doel.
Het goede doel betreft: een shelterbox. (actueel nu weer met
Sulawesi) Die middag zal er een shelterbox met inhoud opgesteld
staan en Rotarian mevrouw Addy Goudsmit zal tussen de
proeverijen het een en ander toelichten en uitleggen.
Na de proeverij is er een BBQ met een saladebuffet verzorgd
door Arie Zeegers
Wanneer:
Waar:
binnenkomst vanaf:
aanvang proeverij:
einde proeverij:

zondagmiddag 4 november
Kerkstraat 60a, 5411 BC Zeeland
13.30 uur
14.00 uur
17.00 uur

aanvang buffet:
einde:

17.00 uur
we blijven zolang het gezellig is

Kosten:

wijnproeverij: € 15,00 pp en voor de BBQ en saladebuffet: € 15,00 pp

De kosten vooraf over te maken op: Rotary Schaijk-Land van Ravenstein, NL06 RABO 0114 5604 39 onder vermelding
van uw naam, hoeveel personen en of het voor de proeverij en/of BBQ is. daarnaast graag een mail sturen.
Om u aan te melden of voor informatie bel of mail aub met Els Jongepier, 0623651087, emjongepier@hotmail.com
Over shelterbox: ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en
waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Benieuwd hoe dat precies werkt? Kijk dan op de
internationale website van ShelterBox of op de Facebook-pagina van ShelterBox Nederland.
Informatie over Rotaryclub Schaijk - Land van Ravenstein vind u op: www.rotary.nl/schaijklandvanravenstein

