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Albergue do Bonjardim

2011 Wat een markant jaar!
Met de volumeknop van de
Wereldomroep demp ik de
berichtenstroom over de
dreigende ondergang van de
euro en dezelfde negatieve
trends uit de rest van de
wereld. Zo gemakkelijk is
het om je eigen wereld te
scheppen, een wereld die je
mee hebt mogen creëren en
waar we nu de vruchten
van mogen plukken. Inmid-

Dit jaar hebben we deze weelde niet gekend.

dels zijn er ook al 22 jaar
verstreken!
Ik kijk over de wijngaard
uit en zie de schapen reikhalzend de door de herfst
roodgekleurde bladeren
plukken. De ram tart met
zijn voorpoot een bolster
van de kastanjeboom totdat
deze zijn vrucht prijs geeft.
Terwijl de laatste gistcellen
de restsuikers omzetten in
alcohol en als moeder van
de wijn bezinken tot droesem, zet de herfst de deur
open voor een frisse wind.
Niets is vreemd aan deze,
elk jaar terug kerende rituelen. De natuur ervaart
geen crisis, turbulent kan
het zijn, maar altijd terugkerend naar evenwicht en
balans. Tenminste zolang

wij mensen daar niet te veel
invloed op hebben uitgeoefend. Zo is het ook met het
wijnjaar 2011. Het heeft
geregend tot juli met veel
meeldauw (schimmelziekte)
in de druiven als gevolg,
waardoor de opbrengst
schrikbarend klein is geworden. Het mooie van zo’n
jaar is dat de natuur dan
wel iets teruggeeft. De wijn
uit zo een jaar wordt ook
wel ‘Sint Meeldauw’ genoemd. Deze is extreem
geconcentreerd waardoor
het een unieke bewaarwijn
wordt. 2011 is daarom voor
u een jaar om te onthouden
en voor ons om te vergeten!
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Witte wijn
De vraag naar witte wijn
heeft ons er toe gebracht om
druiven aan te kopen. Die
wijn komt in het voorjaar op
de markt als nietbiologische wijn. Mocht het
een succes zijn, dan gaan
we zelf weer witte druivenstokken planten onder het

regime van de biologische
landbouw. Via onze site
houden we u op de hoogte.

zilver en een keer goud hebben
gewonnen? 2005 Zilver in Estoril en
Mundus Vini, 2006 Zilver in Monaco
en goud op Mundus Vini.
 er 28 schapen in de wijngaard
lopen?
 de wijntanks worden afgesloten
met een luchtband gevuld met
stikstof om bij een eventuele
lekkage oxidatie van de wijn te
voorkomen?
 er een veulentje is geboren?
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Reactie van onze gasten. We kregen dit mailbericht:
Hoi Huub en Wil , Ik heb dit stukje geplaatst op het Rijksduurzaamheidsnetwerk. Dat is een semi netwerk (889 leden) van
Rijksambtenaren en hun counterparts die zich bezig houden met duurzaamheid.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Hoogers
Directie bedrijfsvoering Beleidscoördinator FHI-beleid

Toch een duurzame
vakantie!
Op vakantie gaan is eigenlijk niet altijd
even duurzaam. Soms vliegen we en
tijdens vakanties staan we misschien
net iets langer te douchen dan strikt
noodzakelijk. Of we zitten eindeloos in
auto’s het milieu te belasten
Deze zomer waren

energie, hergebruik
van water en een fantastische, prijswinnende biologische rode
wijn. Ik denk dat ze
aardig dicht tegen CO2
neutraal aan zitten.

Panelen ‘Voltavoltaicos’ voor Dat bracht ons bij
mijn vrouw en ik op vaelectriciteit
kantie in Portugal. We
‘Albergue do Bonjardim’
deden een rondreis
dat ligt in het dorpje
langs Quinta’s van Nederlandse eigenaNesperal, het geografische midden van
ren.
Portugal, op ongeveer 180 km van Lissabon en Porto.
GastQuinta’s zijn hier verbouwde boerderijen
vrouw en heer Wil en Huub hebben daar
of herenhuizen die B&B leveren.
een paradijs gemaakt van hun Quinta.
Wat me aansprak was vooral het duurzame karakter van hun bedrijf. Zonne-

ren er slechts 4 dagen maar ik kan ieder
aanraden dit adres
goed te bewaren. Of
zijn wijn te bestellen.
Warm water productie
Ik wacht met smart op
de dozen die dit najaar worden gebracht.

Als zij vol gloed hun verhaal vertellen
dan weet je dat het ergens over gaat.
Dat duurzaam vakantie houden ook dus
mogelijk is. Daarom bij uitzondering wat
reclame voor de goede zaak. We wa-

Smaakprofiel 2008

Je kan rechtstreeks boeken maar
ook via compleet verzorgde reizen
van Girassol http://www.girassolvakanties.nl/
home.html

Smaakprofiel 2005

Heeft u ook een mooi verhaal
over Portugal?

Rechtstreeks:
http://www.bonjardim.nl/

Smaakprofiel 2006
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Kerst-reces(sie) wijnaanbieding
tot 30% extra wijn!

Albergue do Bonjardim 2008

Graag willen wij bijdragen aan een
mooi kerstgevoel door u een uniek
aanbod te doen. Tot zelfs 30% extra
flessen kado!
We hebben Bonjardim reserva 2005
en 2006 en de Albergue do Bonjardim
2008
Er zijn nog maar 20 kisten Bonjardim
2005 over. De wijn uit 2005 is nu perfect op dronk en past bij wild en gevogelte.
De Bonjardim 2006 is als een wilde

Doos/kist
Doos van 6
Albergue do
Bonjardim
2008

Kist van 6
Bonjardim
2005/2006

aantal

stier die een uitdagende spijs verlangt zoals wild en ander
rood vlees.
Albergue do Bonjardim 2008 is een
wijn die naast body, zachtheid heeft
waarmee hij past bij wit en rood vlees
en zelfs bij vis.

De prijs van de Albergue do Bonjardim 2008 is € 9.50 per fles en Bonjardim € 19.50 per fles.
Voor prijzen van kerstpakketten en

grotere aantallen bel ons even op.

De transportkosten zijn € 6.75 per doos/kist.
Bestelling vanaf 4 dozen/kisten gratis
thuis gebracht.
Mocht u de wijn willen komen halen,
dat kan op ons nieuwe adres:
Citroenvlinderstraat 25, 6533SW
Nijmegen

Betalen +
gratis
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U kunt ons bellen of mailen als u wijn wilt bestellen.
Als uw telefoonnummer bij
ons bekend is, dan nemen
we binnenkort nog contact
met u op.

Kist Bonjardim
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Nieuw reisarrangement
Door de jaren heen hebben we een
breed assortiment uitstapjes verzameld die vanuit de Albergue do Bonjardim zijn te bereiken. Ook hebben
we ervaring met groepen die de Albergue do Bonjardim uitkozen omdat ze
iets te vieren hadden. De vliegtickets
zijn dankzij Ryanair drastisch verlaagd. Met die ervaring en mogelijkheden gaan we ons naast de individuele
reserveringen (Girassol Vakanties)
toeleggen op reizen voor groepen tot
maximum 20 personen. De duur van
de reis kan variëren van 5 tot 10 dagen. Het thema kan zijn: steden;wijn;
cultuur (bijv.Tempeliers);schilderen;
boetseren of natuur, u bepaalt. Of een

`Op de hei’-sessie
met survival in ons
bos, wijnproeven
en een brainstormsessie tijdens het
destilleren. Maar
vooral een zorgeloos feest, lekker
eten en een groepsgevoel. De groep
wordt van het vliegveld De Tempeliers hebben een groot
erfgoed nagelaten
(Oporto) afgehaald en
vanaf dat moment is er
aan alles gedacht. Het
programma wordt met de initiatiefnemer samengesteld. Die wordt beloond
met een korting op zijn verblijf.

Bent u diegene
die iets te vieren
heeft of kent u
iemand die zo´n
reis met ons wil
samenstellen, of
heeft u aanvullende ideeën?
Laat het ons weten.

Samenwerking met Stapreizen
Vanaf voorjaar 2012 werken we samen
met Stapreizen.
Er zijn twee tien-daagse wandelroutes
uitgezet. De eerste route gaat van
Coimbra via de Albergue do Bonjardim naar Fatima. De tweede route is
vanuit de Albergue do Bonjardim naar
Fatima.
De koffers gaan per de taxi en de
maaltijd is klaar als u in het hotel
aankomt.
www.stapreizen.nl

Kom nog eens langs en steun
daarmee de portugese
economie!

Wij wensen u alvast hele mooie feestdagen toe! Huub, Wil, Madelief en Sebastian Lenders
Met vriendelijke groet,
Huub en Wil Lenders
Bonjardim Wijnen,
Adres wijziging van: Kruizemunt 90, 8252 BN, Dronten
naar:
Citroenvlinderstraat 25, 6533SW Nijmegen

BTW no. NL114006398B02; ABNAMRO Dronten; IBAN NL13ABNA0472432036; BIC: ABNANL2A; Bank No.
472432036; KvK no.:32136417; WWW.bonjardim.nl ; info@bonjardim.nl ;
Tel. (0031) (0)24-7506332 ; Mobiel: 06-18852022
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