
Wijnactie  

Proost op SAM  

 

 

Ook dit jaar kunt u meedoen aan de actie ‘Proost op Sam’.  

We hebben weer de wijnen geselecteerd van het wijnhuis 

Baron Charcot. waar we jaarlijks alom positieve reacties 

op ontvangen. 

Deze wijnen kunt u per doos van 6 flessen bestellen. Van 

elke fles wijn gaat er een substantieel bedrag naar Sam. 

Natuurlijk kunt u meerdere dozen bestellen, ook voor uw 

vrienden, buren of collega’s. We zijn u zeer dankbaar als u 

de actie ook breder bekend maakt. Help en geniet mee en 

laten we samen proosten op Sam tijdens de mooie feest-

dagen die voor ons liggen. 

 

U bestelt eenvoudig door een e-mail te sturen naar: 

stichtingvriendenvansam@kpnmail.nl 

Vermeld in de mail aub.:  

1) welke wijn (rood, wit, rood premium of wit pre-

mium) en het aantal dat u wilt bestellen (per doos 

van 6 flessen) 

2) uw naam en adresgegevens 

U ontvangt van ons een e-mailbevestiging van uw bestel-

ling met daarbij een betaallink. Om het risico voor de 

stichting te beperken, zullen we pas tot levering overgaan 

nadat we de betaling hebben ontvangen. Wij vragen daar-

voor uw begrip.   

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel 

mogelijk opbrengst daadwerkelijk bij Sam terechtkomt, 

zullen we de bezorging via het eigen netwerk laten verlo-

pen en proberen we dit waar mogelijk te bundelen. Dit 

kan betekenen dat de bezorging enige tijd op zich laat 

wachten. We zorgen ervoor dat u uw wijnbestelling vóór 

de feestdagen In huis hebt. 

Bestellen kan tot en met  

Maandag 29 november!  

 

Sam Raven,  is  

meervoudig ge-

handicapt. Sam is  

ook een actieve 

jongen die  een 

aantal dagen per 

week zijn steentje 

bijdraagt bij  sport-

support Thialf,  

Brownies en Dow-

nies en Bij Daan.  

Sam heeft 24 uur 

per dag hulp en zorg nodig. Vader Johan en 

moeder Marjolein worden hierbij ondersteund 

door familie, vrienden en zorgprofessionals. 

Stichting Vrienden van Sam biedt waar mogelijk 

hulp aan Sam en zijn familie. Doel van de stich-

ting is om het comfort en de zelfstandigheid van 

Sam te vergroten.  Dat doen we door het bieden 

van praktische hulp en het organiseren van 

sponsoracties . Hierdoor maakt de Stichting het 

bijv. mogelijk dat de bus voor Sam kan blijven 

rijden, en ook met verschillende chauffeurs.  Het 

eigen vervoer ilevert voo Sam een enorme bij-

drag aan het vergoten 

van zijn wereld . Overal 

waar Sam gaat, gaat de 

bus! 

Een mogelijke volgende 

stap voor Sam is om uit 

huis te gaan wonen. Het 

liefst in Heerenveen.  

Ook bij die stap hoopt 

de stichting het gezin te 

kunnen ondersteunen 

met de extra kosten die 

daarbij komen kijken. 

 

  



Baron Charcot Rood 

De rode Baron Charcot is ge-
maakt van de druivensoorten 
Cinsault, Grenache, Carignan en 
Syrah.  
Deze wijn is gemaakt als soepele 
(huis-)wijn die ook uitstekend 
als borrelwijn gedronken kan 
worden.  
 
Proefnotitie 
Aromatische rode wijn, soepel 
en rond met veel lengte. 

 

Drinken bij 
Prima wijn bij niet al te zware 
mediterrane gerechten of ge-
grild vlees en pastagerechten. 

 

Houdbaarheid 
Ongeveer na 1 jaar op dronk en indien gewenst 
tot 3 jaar na de oogst te bewaren.  

 

Druivenrassen 

Cinsault, Grenache,     
Carignan, Syrah 

6 flessen  

voor € 40,95 

De serie wijnen van Baron Char-

cot zijn door Wietze & Anousch-

ka Snaak, samen met wijnmaker 

Nicolas Chebile ontwikkeld. Sa-

men zijn ze op zoek gegaan naar 

de beste druiven, met perfecte 

rijpheid en de juiste balans.  

 

Gelegen in de laaglanden van het 

Larzac plateau, op een hoogte 

van 160 meter, strekken de Ba-

ron Charcot wijngaarden zich uit 

over het hele Vin de Pays del'He-

rault gebied. De klei-leisteen bo-

dem is bezaaid met stenen en 

profiteert van het droge klimaat 

in de zomer, wat de opbrengsten 

beperkt.  

 

 

 

Met grote zorgvuldigheid wor-

den de druiven behandeld voor 

en tijdens de oogst. Dit met het 

oog op het voorkomen van kneu-

zen van de druiven om voortijdi-

ge fermentatie te voorkomen.                                                

 

Jos Beeres is de exclusieve  im-

porteur van deze serie wijnen.  

DE WIJNEN VAN BARON CHARCOT 

Baron Charcot Wit 

De witte Baron Charcot is ge-
maakt van de Grenache Blanc 
druif en is een plezierige (huis-) 
wijn voor alledag. 

 
Proefnotitie 
Delicate, fruitige wijn met een 
mooie. frisse en bloemige geur. 

 

Drinken bij 
Plezierige huiswijn voor alledag. 
Ook heel geschikt bij vis of 
schelpdieren. 

 

Houdbaarheid 
Ongeveer na 1 jaar op dronk 
en indien gewenst tot 3 jaar na 
de oogst te bewaren. 

 

Druivenras 

100% Grenache Blanc 

6 flessen  

voor € 40,95 



Baron Charcot Premium Merlot  

De soepele fruitsmaken van kersen, aalbessen, 
rode bessen en pruimen zijn in deze heerlijke 
Merlot te vinden. Best geserveerd op 15 gra-
den. 

 
Proefnotitie 
Zacht, maar goed gestruc-
tureerd met een dropachti-
ge afdronk. 

 

Drinken bij 

Deze Merlot gaat perfect 
samen met gegrild vlees en 
kaas. 

 
Houdbaarheid 

Nu op dronk, tot 3 jaar na 
de oogst op smaak. 
 

Druivenras 

100% Merlot 

6 flessen  

voor € 48,95 

Baron Charcot Premium Chardonnay 

Heerlijke Chardonnay met een perzikachtige 
smaak, boterige rijkheid en een frisse afdronk. 
De wijn is goed gebalanceerd tussen kracht en 
souplesse. Kan op zichzelf gedronken worden of 
bij romige kip, gebakken zalm of bij een garna-
lensalade. Gekoeld geserveerd komt deze wijn 
het best tot zijn recht. 

 
Proefnotitie 

Elegant, aromatisch en met 
een lange afdronk. 

 

Drinken bij 

Deze Chardonnay maakt een 
gerecht met coquilles hele-
maal af, ook past deze Char-
donnay goed bij gerechten 
met kaas. 

 

Houdbaarheid 

Nu op dronk, tot 3 jaar na de 
oogst op smaak. 

 

Druivenras 

100% Chardonnay 

 

Stichting vrienden van Sam  

www.vriendenvansam.nl 

 

 

U vindt het laatste nieuws over 

Sam op de facebookpagina   

/Stichting vrienden van Sam  

                                                              

Jos Beeres Wijnkoperij 

www.josbeeres.nl 

6 flessen  

voor € 48,95  


