
 
 
 
 
 

Uitnodiging Asperge Festival 2008. 
 
Lions Club Etten Leur “De Vryeheydt Etten“ organiseert op zaterdag 31 mei 2008 een uniek 
Asperge Festival op locatie! Leden van onze club bereiden dan, onder bezielende leiding van 
cateringbedrijf Oostvogels, een 4 gangen aspergemenu dat zal worden aangevuld met  zorgvuldig 
gekozen wijnen.   
 
De opbrengst van deze bijzondere avond komt ten goede van ‘Stichting Titurel’ te Putte.    
 
Stichting Titurel is een ‘sociaal- therapeutische woon-  en werkgemeenschap’ op landgoed 
Bieduinen in Putte. De stichting werd in het begin van de jaren negentig opgericht en verzorgt 
sindsdien dagopvang voor personen die in psycho-sociale nood verkeren. De stichting is 
grotendeels afhankelijk van privé donaties. Tijdens een recent bezoek aan de stichting zijn wij 
dusdanig onder de indruk geraakt van de toewijding van zowel stichtingbestuur als medewerkers, 
dat wij hebben besloten de opbrengst volledig ten goed van de stichting te laten komen! 
Bedrijfsponsoring is uiteraard mogelijk. Gelieve daartoe contact op te nemen met de heer Steve 
Evers van onze activiteitencommissie, bereikbaar via evers162@zonnet.nl  
 
Datum:  Zaterdag 31 mei 2008. 
 
Locatie:   “De Santspuy”  - Wijngaard en aspergevelden  
   van de familie Sweep aan de zandspui 45  
   te Etten Leur.  

 
Tijdstip:  18.30 uur – 22:30uur 
 
Kosten:  € 65,00 (inclusief btw) per persoon  
 
 
Programma: 
Rondleiding op de Santspuy, verzorgd door de familie Sweep, waarbij u alles te horen krijgt over 
de aspergeteelt en wijnproductie. Het op de boerderij geproduceerde witte goud wordt vervolgens 
op locatie door uw eigen Lions geschild en bereid, waarna het diner start rond 20:00 uur.   

 
Wijnarrangement 
Tijdens het asperge diner presenteert Kees van Spaandonk, 
wijnhandelaar en slijterij in Oudenbosch, een breed scala van witte 
en rode wijnen, passend bij ons landelijke aspergemenu, die u zelf 
kunt proeven. Na afloop van het diner kan iedereen intekenen voor 
zijn/haar favoriete wijnen, die  door enkele Lions bij u thuis worden 
afgeleverd.  
De opbrengst van de wijnverkoop komt uiteraard ook ten goede van 
Stichting Titurel te Putte. 
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