
 

Najaar 2019 

WIJNACTIE ZC GRONINGEN 1991                                                                                         

Om de vrouwen wereldwijd financieel te kunnen ondersteunen wordt door de 

leden van ZC Groningen 1991 deze keer een wijnactie georganiseerd. Door hun 

belangeloze inzet verkopen de leden zoveel mogelijk dozen wijn aan familie, 

vrienden en kennissen. De winst wordt ingezet voor het UN Orange Trust Fund, 

en een lokaal project, terwijl een klein deel bestemd is voor de ZONTA 

INTERNATIONAL FOUNDATION (www.zonta.org).  

DE WIJNEN van 2019 - 2020 

Domaine la Colombette, Grenache/Syrah  Pays d’Hérault, Frankrijk - rood                     
€49,50 per doos (6 fl.)                                                                               Aantrekkelijke 

robijnrode kleur, mooi kruidig fruit in de kleur. Volfruitige smaak, zachte tannine, en 

heerlijk rijp bessenfruit                         

Garofoli, Amarela, Marche IGT Passerina, Italië - wit                                                                        

€54,50 per doos (6 fl.)                                                                         Licht groengele kleur. 

Geur van kruisbessen, groene appel en peer. Heerlijk sappig en fris met tonen van 

appeltjes en meloen. Licht kruidig en een zachte afdronk                                

De wijnen zijn in samenwerking met onze vinoloog Gerard Brok met zorg uitgekozen. Het 

etiket op de fles duidt op de viering van het 100-jarig bestaan van de Internationale 

ZONTA organisatie met wereldwijd ruim 29.000 leden. 

WILT U BIJDRAGEN?                                                                                                                                                                                    

U kunt uw bestelling opgeven bij één van onze leden, nadere informatie 

vindt u ook op onze website: 

www.zontagroningen1991.nl . Er wordt gezorgd dat uw 

geld goed terechtkomt en dat u uw doos wijn ontvangt 

(bestelling van meerdere dozen is uiteraard mogelijk).  
 

 

24 NOVEMBER 2019 

 

GELE ROZEN ACTIE 

 

Net als in voorgaande jaren gaat ZontaGroningen1991 op de Werkmanbrug - Groningen, 

24 november om gele rozen uit te delen aan voorbijgangers, om met hen in gesprek te gaan 

over geweld tegen vrouwen en meisjes. Zo wil Zonta meer bewustwording creëren rond dit 

wereldwijde probleem, dat ook in Nederland speelt. 
 

 

25 NOVEMBER 2019 

 

ORANGE THE WORLD 

 

Orange the World 2019 Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen. In het kader 

hiervan wordt de Grote Markt oranje uitgelicht en vinden in de week van 25 november 

diverse activiteiten plaats. 

http://www.zonta.org/
http://www.zontagroningen1991.nl/

