
 

Wijnproefavond met de SPV op 1 september 2022 

 
Een Wijnproeverij met de SPV.  
Wiebrand de Boer, Wijn hobbyist en Loire kenner (Frankrijk) heeft aangeboden om voor de SPV een Wijnproefavond 
te faciliteren. De Loire is een enorm diverse regio bekend van de Sancerre en Saumur en heeft als aanbod bubbels, 
wit, rosé en rood.  
Na het succes van een eerdere Italiaanse avond in juni schreeuwde dit om een vervolg. 
Dit mede omdat de avond in juni toen wat ongelukkig samenviel met de Sikkens Regatta. 
We wilde ook de wijnliefhebbers die toen aan het zeilen waren nu een gelegenheid bieden om toch van zo een 
bijzonder evenement te genieten. 
Er is plaats voor max 30 deelnemers en moeten even afwachten of er in een de laatste week voor 1 september nog 
plaatsen open zijn voor introducees. In die laatste week zullen we bekijken hoeveel introducees erin geschoven 
kunnen worden.  

Dit evenement vindt plaats in de Tennis Kantine van onze eigen 
tennisvereniging. 
Naast de ingang van het grote parkeerterrein van locatie Sassenheim 

 

Inloop vanaf 19:30  
Evenement ruwweg van 20:00 tot 22:00 uur 
 
Kom met de fiets of zorg voor een Bob die je later weer op komt halen.  
 
 
 

We proeven van bubbels via wit door naar rosé om te finishen bij de 
rode wijnen.  
In de regel zouden de glazen niet leeg hoeven om een goed beeld 
van de aangeboden wijnen te krijgen, echter de ervaring leert ons 
dat niemand een lekkere wijn uitspuwt of laat staan.  
 
Sterker nog, vaak moeten ook de restjes in de flessen het aan het 
einde van de avond ontgelden.  
Niks mis mee, maar daarna niet meer achter het stuur! 
 

Je kunt je nu opgeven voor deze Wijnproeverij via peter.dekker@akzonobel.com 

 
Om de inschrijving later definitief te maken zal de eigen bijdrage onder vermelding van je inschrijfnummer voor deze 
Wijn Proeverij gedaan moeten worden. 

Kosten zijn € 10,00 p.p.  Introducees eventueel later toegevoegd worden betalen € 12,50. 
 
Indien de betaling niet op tijd binnen is (uiterlijk 28 augustus 2022), zullen er collega’s van de reservelijst 
aangeschreven worden en komt uw voorinschrijving te vervallen. 

 

De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling onder vermelding van 
Wijnproefavond 1-9-22 SPV binnen is op IBAN reknr: 

NL09 INGB 0002 7003 38 t.n.v. P. Dekker te Sassenheim. 
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