
Ami du Vin bonjour ,

 
Over een maand is het zover! Op zondag 21 november vindt de uitgifte van de wijn plaats.

Zoals gebruikelijk wordt die uitgifte van uw wijn op een gezellige wijze georganiseerd, namelijk onder genot van
een kopje koffie of thee en natuurlijk met een glaasje wijn van het huis. Tijdens de Powerpoint presentatie zal ik
wat vertellen over hoe het in onze wijngaard afgelopen jaar in Coronatijd is gegaan.

Adres: Wijnboerderij Soest                                       
Peter van den Breemerweg 1                                                             
3768 MP Soest                                                            

Uitgifte tijden: 10.00- 13.00 uur
Powerpoint presentatie: 11.00 uur  

Wilt u deze datum en tijden in uw agenda reserveren want het tijdelijk opslaan van onze wijn is op deze locatie niet
mogelijk!

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021

Thuis  bezorgen

Indien u niet aanwezig kan zijn om uw wijn op te halen laat dit z.s.m. aan mij weten. De mogelijkheid bestaat uw
wijn vanuit Soest op uw adres te laten bezorgen. Ik heb dan wel het juiste bezorgadres en het mobiele nummer
waarop u te bereiken bent nodig. De verzendkosten hangen af van het bezorgadres. Mocht u hiervan gebruik
willen maken, stuur mij dan z.s.m. een email. De kosten van bezorging moeten vooraf aan mij betaald worden,
voor 7 november 2021. 

Leasers die in Frankrijk wonen: 
Leasers die in Frankrijk wonen en de wijn bij mij willen ophalen of opgestuurd willen hebben, verzoek ik dit tijdig
aan mij door te geven, anders vertrekt uw wijn binnenkort op transport naar Nederland en moet straks alsnog
uw wijn vanuit Soest weer naar u terug in Frankrijk gestuurd worden..

E-mail: contact@domainedeladame.fr of via telefoon 00 33 607459769

https://www.wijnboerderij.nl/
https://www.wijnboerderij.nl/
mailto:contact@domainedeladame.fr


De oogst
 Wat de oogst dit jaar betreft, deze is heel mooi. 

De eigenaar Piere-Jean Sadoux van het Château Court les Mûts was tevreden, maar de oogst was toch wel 35%
minder dan afgelopen jaren. Dit heeft te maken gehad met de zeer strenge vorst in het voorjaar die flink wat
schade heeft aangebracht, waardoor verschillende kavels verloren zijn gegaan. Vervolgens was er teveel regen
waardoor er verrotting heeft plaats gevonden. Wijnboer zijn is gewoon geen gemakkelijke taak en sterk afhankelijk
van het weer, maar werken in de wijngaard geeft ook weer veel voldoening, vooral ook wanneer de oogst binnen
gehaald is en in de wijnvaten zit. De oogst wordt op het kasteel voornamelijk s’nachts binnen gehaald, want dan
zijn de druiven afgekoeld, de druif is wat harder van schil en hierdoor gist en oxideert deze minder snel.

De bijkomende  totale kosten van transport naar Nederland, het bottelen en Nederlandse accijnzen bedraagt dit
jaar: € 2.41 per fles. 

Voorbeeld: 
24 flessen = € 58 
36 flessen = € 86 
48 flessen = € 116 
72 flessen = € 173 

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag bij het afhalen van uw wijn te voldoen met gepast geld, of het bedrag
overmaken voor 7 november t.n.v. Helena de Jong, bottel kosten en verzendkosten op bankrekening:
NL54 ABNA 0479 7401 51

Bi jkomende kosten
 

Leuk om te vertellen is dat ik ook een lezing verzorg voor de Alliance Française op donderdag 18 november, om
20.00 uur over de wijnen van Bordeaux/ Bergerac streek. Als u hierin geïnteresseerd bent om hierbij aanwezig te
zijn, laat het mij dan weten, u bent van harte welkom.

Adres: De Groene Hoven
Koninginnelaan 280
7315 EE Apeldoorn. 

Lezing in Apeldoorn
 

tel:0479%207401


Telefoon: 00 33(0)6 07 45 97 69
www.domainedeladame.com
Email: contact@domainedeladame.fr

Helena de jong  

Wijn bestel len
 Zoals altijd kunt u de witte fruitige droge maar ook de half zoete (moelleux) Bergerac wijn bestellen. Laat dit ook

snel weten, zodat ik de wijnop transport kan zetten.

De half zoete wordt gemaakt van een late oogst en deze bijna verrotte druiven worden handmatig geplukt. De
druif bevat een hoog gehalte aan suiker en vandaar ook dat de wijn zoeter is. Maar ook als dessertwijn of bij de
borrel is deze heerlijk. Koud serveren. U kunt deze ook proeven op de bijeenkomst!

Prijs witte wijn :
1 doos met 6 flessen zoete wijn Château Court les Mûts = € 45 
Zoete wijn is 80 % Semillion et 20 % Sauvignon Droge witte wijn 90 % Cabernet Sauvignon en 10 % Semillion.

Zoals ik al eerder bekend maakte kunt u dit jaar kiezen uit twee verschillende soorten witte droge wijn nl:
Château Court les Mûts 1 X 6 flessen = € 54 
Château les Vigneaud 1 X 6 flessen = € 45 

Ik hoop u volgende maand te ontmoeten in Soest!
Met vriendelijke groet,

https://www.instagram.com/domainedeladame/
https://www.facebook.com/domainedeladame
https://domainedeladame.com/

