
Beste mensen,

2016 was een intensief jaar, ook voor mij. Het begon meteen goed met een lovend stukje van Onno Kleyn 
in het Volkskrant Magazine van januari over zowel de Peladi als de Quercia Montepulciano d'Abruzzo's. 
Nog nooit gingen er zoveel dozen de deur uit als in januari 2016. 
Veel nieuwe klanten lieten het niet bij een eerste bestelling. Dat is wel het mooiste nieuws. Ook de rest van 
het jaar mocht ik niet klagen en dan druk ik me aardig Gronings uit.

Ik kan nu wel gaan opscheppen over de lovende recensies van Nicolaas Klei en Harold Hamersma in 
diverse bladen en gidsen, maar de realiteit is dat dit natuurlijk alleen maar mogelijk is geworden door de 
gestaag groeiende groep wijnliefhebbers die regelmatig bij me bestellen. Zonder handel geen assortiment, 
zo simpel is het.

Net als voorgaande jaren wil ik u daarom via deze weg weer hartelijk bedanken voor uw vertrouwen en 
positieve reacties + bestellingen gedurende het zeer bewogen 2016.

Doordat diverse wijnen later dan andere jaren arriveerden en er dit voorjaar ook nog een aantal nieuwe 
aanwinsten op stapel staan, krijgt u in dit nieuwe jaar weer volop informatie voorgeschoteld.
Ik hoop dat we in 2017 evenveel plezier aan elkaar mogen beleven als afgelopen jaar.

Een beetje zachtheid in een harde wereld
een fleurige toets in grijze dagen

plus een flufje rijp op de winterbloeiende prunus.

Karel Meesters (goedewijn.info) <info@goedewijn.info>
Aan: "karel@winescout.info" <karel@winescout.info>
gezond en goed 2017
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een gezond en goed
2017

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. 

http://www.goedewijn.info/

