
2015 het wordt een bruisend jaar 

bruisend en zoet en verleidelijk 

De aftrap is gemaakt. Voornemens daar doe ik niet aan. Ik hou meer van het plannen & doelen halen. 

Half januari Wine professional en half maart het vervolg van wijn entrepreneur (wijntrainingonline) . 

Mijn dochter gaat nu naar school dus voor mij weer tijd om volledig in de boeken of wijnsites te 

verdwijnen.  

Waarom wordt het een bruisend jaar? 

Ten eerste omdat ik verder ga met het doel om de gemiddelde wijnbesteding van een dikke € 2,69 

naar een magere €5,00 te brengen.  

Ten tweede ga ik minimaal 1 keer per maand een mousserende wijn open te trekken. Van Clairette 

de Die tot Cava tot sparkling wine uit de verenigde staten. Gewoon lekker onNederlands  minimaal 1 

keer per maand bubbelen. En vooral te proeven. 

Ten derde en zover de laatste. Het actief deelnemen in wijnproeverijen. Het aansluiten bij een 

proefgroep (regio Eindhoven). Dus zijn er geïnteresseerden laat het vooral weten!!! 

Vooral voor het eerste doel heb ik dit jaar jouw hulp hard nodig. Jij als wijn liefhebber of 

professional.  Dit omdat wij, jij en ik samen, kunnen zorgen dat vrienden en kennissen bewuster wijn 

gaan kopen. In plaats van de veel gehoorde; Is goed genoeg naar dit is mijn wijnkeuze. In plaats van 

de zogenoemde consumentenwijn naar een wijn met meer breedte en diepgang. 

Hier hoef je weinig voor te doen. Vertel je passie voor wijn verder. Die mooie fles die je afgelopen 

keer gedronken hebt. Leer verder en neem je vrienden en/of kennissen mee in de zoektocht. Maak 

er vooral mooie momenten van en uit eindelijk levert het jezelf ook nog iets op. 

Geen verjaardagen of feesten of party’s meer met chateaux migrain, zuurtjeswater, tandsteen 

verwijderaar of badedas. Nee momenten met wijn die speciaal zijn uitgezocht.  Een bundeling van 

WOW momenten. 

Dus deel je het verhaal?  Als iedereen een twee liefst vijf vrienden of kennissen overtuigd van de 

betere wijnen worden we er allemaal beter van.  

En ga je zelfs met plezier naar verjaardagen en feestjes ;) 

 

Dus vertel het door!!! Ben benieuwd naar jouw reacties en resultaten 

 

  


