
Beste wijnliefhebber 
 
 
Op zaterdag 12 maart organiseren we opnieuw onze wijnproefavond.   
Ook dit jaar blikken we al even vooruit op communiefeesten, barbecues of andere 
gezellige lentemomenten met vrienden en familie.  De sommelier en onze kok hebben 
ons bijgestaan om bij vier wijnen een passend hapje te serveren.  We leggen hierbij 
vooral de nadruk op kwaliteit, eenvoud en een prachtige harmonie van smaken.  U kan 
het op 12 maart allemaal komen proeven... 
 
De avond zelf verloopt als volgt.  U bent vanaf 18 u. welkom in de eetzaal van de 
Heirakker.  Bij aankomst krijgt u een glas en een documentatiebundeltje over de 
wijnen.  Starten met proeven kan vrij tussen 18 u. en 21.30 u.  Rond 22.30 u. ronden we 
stilaan af.  Onze sommelier is de hele avond aanwezig om u -indien gewenst- uitleg te 
geven bij de wijnen. 
 
Voor dit project werken we weer samen met Paul Wallaert van De Wijnzolder in Sint-
Laureins.  Op de avond zelf krijgt u de kans om de voorgestelde wijnen aan te kopen.  
Wie een wijn aankoopt die een hapje begeleidde, krijgt het recept.  We bieden bewust 
een heel divers assortiment wijnen aan, dit op gebied van prijs, herkomst, kleur, 
smaak...  
 
Dankzij een goede afspraak met Paul kunnen we alle wijnen te koop aanbieden voor 
precies dezelfde prijs als in de winkel en toch nog een mooi project steunen voor 
alle leerlingen van de school.  Wie gezellig wil nakaarten, is meer dan welkom in onze 
wijnbar, ook Bob ontvangen we hier natuurlijk met open armen. 
 
Om alles in goede banen te leiden, is tijdig inschrijven noodzakelijk.  Dit kan enkel 
door een e-mail te sturen naar: lovlembeke@gmail.com en dit vóór 10 maart 2016. 
In dit bericht lezen we graag uw naam en het aantal degusterende personen.   
Per degusterende persoon vragen we een bijdrage van €10, te betalen de avond zelf.  
Mensen die niet wensen te proeven, maar graag meekomen voor de gezelligheid, zijn 
meer dan welkom in de wijnbar.  Zij hoeven zich hiervoor niet in te schrijven.  Om 
organisatorische redenen hebben we vooraf een maximum aantal degusterende 
personen bepaald.  Het tijdstip waarop we uw e-mail ontvangen, is beslissend voor uw 
inschrijving.  Tijdig mailen is dus zeker de boodschap, u krijgt van ons een bevestiging 
met verdere praktische informatie.     
 
We hopen u alvast te mogen begroeten op zaterdag 12 maart tussen 18.00 u. en 21.30 u. 
in vrije basisschool de Heirakker in Lembeke. 
 
 
 
Met beste groeten 
het team van de Lembeekse oudervereniging 
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