
  

Sam Raven (21) is een vrolijke, actieve jongen met een 
meervoudige beperking. Hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. 
Desondanks heeft hij een druk leven met werken bij Brownies 
en Downies in Heerenveen, bij Sportsupport Thialf en alle 
sociale activiteiten zoals helpen bij de voetbaltraining van vv 
Heerenveen.  

 
Stichting Vrienden van Sam biedt waar mogelijk hulp aan Sam 
en zijn familie. Het doel van de Stichting is de zelfredzaamheid 
van en het comfort voor Sam te vergroten. Dit gebeurt middels 
praktische hulp en het organiseren van sponsoracties. Zo maakt 
de Stichting het bijvoorbeeld mogelijk om de rolstoelbus te 
behouden. Het eigen vervoer in deze rolstoelbus levert een 
enorme bijdrage aan het vergroten van zijn wereld. Waar Sam 
gaat, gaat de bus! Daarnaast ondersteunt de Stichting ook om 
financieel te ondersteunen in de toekomst als Sam uit huis gaat 
wonen.  

Cheers op SAM! 
Ook dit jaar kunt u meedoen aan de actie ‘Cheers op Sam!’.  Dit jaar doen we dit in samenwerking met de 
Wijnschuur Heerenveen. De Wijnschuur heeft voor ons heerlijke wijnen geselecteerd. We willen Laura bedanken 
voor de fijne samenwerking en haar kennis van goede wijnen. De wijnselectie vindt u op de volgende pagina’s. 
Deze wijnen kunt u per doos van zes wijnen bestellen. Deze wijnen zijn niet alleen leuk voor uw eigen kerst, 
maar ook leuk als geschenk voor een ander. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buren, vrienden of collega’s. Help Sam 
en geniet tegelijkertijd van een heerlijke wijn.  
 
Nu denkt u vast: ‘hoe cheers ik mee op Sam?’.  
 
U bestelt de wijnen eenvoudig door een email te sturen naar: 
stichtingvriendenvansam@kpnmail.nl. Hierin moet het volgende  
vermeld staan: 

1. Uw naam en ophaal/bezorgkeuze  
2. Welke wijnen en het aantal dozen die u wilt bestellen  

(6 flessen wijn per doos). 
 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk  
opbrengst daadwerkelijk bij Sam terecht komt, hebben wij het  
volgende bedacht. U kunt de bestelde wijnen op de volgende manieren 
 ophalen: 

1. Ophaalpunt Heerenveen 
2. Ophaalpunt Groningen 
3. Ik wil graag contact over mogelijke bezorging 

 
Als wij uw bestelling hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van uw bestelling per mail met daarin 
een verzoek tot betaling. Ook krijgt uw het adres en de ophaaltijdstippen van uw gekozen ophaalpunt. Dit doen 
wij wegens privacy redenen, wij hopen op uw begrip hiervoor.  
  
 

Wijnactie  

Bestellen kan tot 7 december 2022 

mailto:stichtingvriendenvansam@kpnmail.nl


  

Allegranza La Mancha Chardonnay 
Castilla la Mancha, Spanje 

 
Druivenras 
Allegranza La Mancha Chardonnay bestaat voor 100% uit Chardonnay. 
De oogst gebeurt gedurende de eerste 2 weken van september. De wijn 
rust daarna gedurende 3 maanden op de lie en wordt vervolgens 
opgeslagen op Amerikaans eiken voor 4 maanden. 
 
Proefnotitie 
Allegranza La Mancha Chardonnay heeft een lichtgele kleur, rijp tropisch 
fruit in de neus zoals ananas, lychee met een hint van vanille en 
eikenhout. 
 
Wijn/spijs 
Past perfect bij gerechten met zalm en andere vissoorten. 

Allegranza La Mancha Tempranillo 
Jumilla, Spanje 

 
Druivenras 
Deze wijn is gemaakt van 100% Tempranillo druiven. De druiven worden 
handmatig geoogst in de tweede helft van september wanneer ze optimaal rijp 
zijn. De druiven weken 48 uur bij een temperatuur van 5ºC. De gisting vindt 
plaats bij een gecontroleerde temperatuur van 24-28ºC in rvs-tanks. De wijn 
rijpt 4 maanden in 1-2 jaar oude Frans eikenhouten vaten. 
 
Proefnotitie 
Heldere robijnrode kleur met paarse reflecties. De intense aroma's doen 
denken aan zwarte kersen, rijpe aardbeien en tonen van exotische kruiden en 
geroosterde koffie. 
In de mond is het een medium droge wijn met een medium body en zachte 
tannine in de lange afdronk. 
 
Wijn/spijs 
Past perfect bij gerechten met kalfsvlees, gevogelte en rundvlees. 
 

Wijnhuis Hammeken Cellars 
 
De wijnen van Hammeken Cellars verzamelen het beste van de Spaanse lokale druiven en tradities, met de 
wijnbereidingsstijl en -technieken van de "Nieuwe Wereld". Het resultaat is een onderscheidende collectie 
wijnen, modern, fruitig, fris en met een opvallende prijs/kwaliteit verhouding. 
 

6 flessen voor 

€50,- 

6 flessen voor 

€50,- 



  

      Wijnhuis Biscardo 
 
Het Italiaanse wijnhuis Biscardo is een familiebedrijf dat al in 1878 werd opgericht door Terenzo Biscardo en 
vanaf dat moment de allermooiste wijnen produceert. Italiaanse wijn is de passie van de familie die het huis nog 
steeds runt. We zijn inmiddels een aantal generaties verder en tegenwoordig beschikking de broers Martino en 
Maurizio over de leiding binnen het bedrijf. Beide heren beschikken over ontzettend veel kennis en ervaring en 
zetten de ontwikkeling van het wijnhuis vol liefde voort samen met Magdalena Biscardo, de jongste aanwinst 
binnen het team en tevens topwijnmaker. 

Biscardo Neropasso Rosso  
Veneto, Italië 

 
Druivenras 
De Neropasso wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en Cabernet druiven, met 
de typische "appassimento" methode. Een deel van de druiven die gebruikt 
wordt voor deze wijn is gedroogd, dit wordt de ‘appassimento’ methode 
genoemd. De druiven worden tijdens het rijpen in grote geperforeerde plastic 
kisten gelegd, om voor uitstekende ventilatie zorgen. De dozen worden 
gestapeld in de fruttaio, een grote luchtige kamer en de druiven worden 
periodiek gecontroleerd zodat de appassimento plaatsvindt op een perfecte 
manier. 
 
Proefnotitie 
Deze wijn heeft een intens robijnrode kleur. In het bouquet kruidig met hints 
van kersen, zwarte kersen en pruimen compote. Fijn en fluwelig op het palet, 
aanhouden met zachte tannine in de afdronk. 
 
Wijn/spijs 
Deze wijn is heerlijk bij pasta, wit en rood vlees, verse en gerijpte kazen. 
 

Biscardo Oropasso Chardonnay Garganega 
Veneto, Italië 

 
Druivenras 
De Oropasso wordt gemaakt van Garganega en Chardonnay druiven. De bodem 
waar de druivenstokken groeien is een mengeling van klei, zand en slib. De wijn 
fermenteert 15 dagen in stalen tanks en rijpt ongeveer 5 maanden in rvs-tanks. 
 
Proefnotitie 
De wijn heeft een strogele kleur met groene reflecties. Delicate aroma's van 
bloemige tonen en hints van citrusvruchten en gele vruchten. Op het palet fris, 
mineralig met een goede balans. 
 
Wijn/spijs 
Deze wijn is heerlijk bij pasta, risotto, soep, vis, schaalvruchten, wit vlees en 
gerijpte kazen. 
 

6 flessen voor 

€70,- 

6 flessen voor 

€70,- 



 

Les 5 Vallees Merlot Grenade Noir 
Zuid-Frankrijk 

 
Druivenras 
Deze prachtige rode wijn bestaat uit Merlot en Grenache Noir, die 's nachts 
machinaal geoogst worden. De druiven worden geselecteerd uit de Hérault 
en Uzès vallei, twee regio's met een mediterraan klimaat om zachte 
tannines en ronde wijnen te verkrijgen. Ongeveer 20% van de blend rijpt 3 
maanden in Amerikaans eiken en de rest in RVS vaten. 
 
Proefnotitie 
Diep-paarse kleur met robijntinten. Complex bouquet met aroma's van 
bramen, pruimen en kruidige smaken. Het palet is rijk en zacht met rijpe 
tannines. Met een medium tot full body en een langdurige afdronk. 
 
Wijn/spijs 
Perfect in combinatie met gegrild vlees, lam, kalfsvlees,  
spaghetti carbonara en zachte kaas. 
 

Wijnmakerij Domaines Paul Mas 
 
Tegenwoordig bezit Domaines Paul Mas 850 hectare wijngaarden verdeeld over 15 wijndomeinen in de 
Languedoc en werkt het samen met druiventelers die goed zijn voor nog eens 1250 hectare aan wijngaarden. Dit 
geeft de wijnmakerij toegang tot 40 verschillende druivensoorten, zowel lokaal als internationaal, evenals een 
ongelooflijke reeks complexe terroirs in de Languedoc. 
 

Les 5 Vallees Sauvignon Blanc 
Zuid-Frankrijk 

 
Druivenras 
Deze wijn is gemaakt van 100% Sauvignon Blanc. De druiven komen van 10 
tot 21jaar oude druivenstokken die geplant staan op bodem van kalksteen met 
gravel. De wijn fermenteert gedurende 2 weken met geselecteerde gist in 
roestvrijstalen vaten en rijpt dan 3 maanden op gist voordat hij gebotteld 
wordt. 
 
Proefnotitie 
De kleur van deze wijn is citroengeel. In de neus komen aroma’s van groene 
paprika, brandnetels en tropisch fruit naar voren. Op het palet knapperig, 
elegant en fris met een goede balans tussen frisheid en rijpheid. 
 
Wijn/spijs 
Deze Sauvignon Blanc is heerlijk bij zeevruchten en visgerechten, wit vlees, 
blauwe kazen en natuurlijk heerlijk als huiswijn. 
 

6 flessen voor 

€45,- 

6 flessen voor 

€45,- 


