
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen. 

Dank voor uw begrip.  

 

 

Wijnproeverij  in  
Vinotaire Zandhoven  
op dinsdag 08.11.22 

 

 
Wijn proeven in een ongedwongen sfeer wordt een ware belevenis. 

Vinotaire organiseert in hun charmante wijnwinkel een wijndegustatie op maat voor 

ons.  

Wat staat er op het programma? 

➢ er wordt gestart met 2 proevertjes cava 

➢ daarna volgen 4 verschillende witte wijnen. Hierbij worden knabbels voorzien 

➢ gevolgd met 1 roséwijn 

➢ om af te sluiten met 5 verschillende rode wijnen. Hier komen kazen en frans 

brood mee aan tafel. 

Bij elke wijn, die uit verschillende regio’s komen, wordt een uitgebreide uitleg 

gegeven. Elke deelnemer krijgt een lijst met de namen van de te proeven wijnen en 

de uitleg erover, ook van de kazen zullen de namen vermeld worden. 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 24 personen per degustatie, maar als er veel 

interesse is, organiseren we zeker en vast meerdere sessies, mogelijk ook in andere 

regio's. 

 
Plaats:            Vinotaire Zandhoven - Langestraat 15 2240 Zandhoven 

                       Parkeergelegenheid: parking Carrefour Langestraat 41 Zandhoven 

Datum:           08.11.2022 
Start:              14u - samenkomst 13u45 voor de Vinotaire 
Kostprijs:        20 euro per persoon 
 

 

Interesse? Noteer dus alvast in je agenda dat inschrijven kan vanaf 6 tot en met 20 

september 2022 (behoudens vervroegde afsluiting) door overschrijving van € 20 per 



persoon op de bankrekening BE 85 4097 5200 8106 van KBC Gepensioneerden 

Kring Antwerpen met vermelding van je lidnummer en  wijnproeverij. En opgelet! 

Indien je te vroeg (dus vóór 6 september) betaalt kom je achteraan in de rij van 

inschrijvers. 

De betaling geldt als definitieve inschrijving en bij overboeking zal je binnen de week  

gecontacteerd worden. Vermijd dus het gebruik van de betaalagenda. 

 

Ingrid Zutterman     Roger Lenaerts 

Organiserend bestuurslid    Voorzitter 

 


