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veit àr. voor.tekkers te

hàlen in de iegio? Ètke week

vist Lisa Spit de krenten uit
de pap.
.Geèn

telt Scheren.
Midden in de crisis een onderneming stalten is niet aI-
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krant, een tijdschrift of de
sportschool. Nee, een abonnement op wijn. Leden van de
Biowijnclub krijgen elke twee
maanden drie nieuwe soorten
biologische wijn thuisbezorgd.
Dat kan rood zijn, maar ook
wit of een mix van beide met
's zomers een fles rosé.
Het assorliment bestaat inmiddels uit meer dan honderd wijnen en de Biowijnclub telt een even zo groot
aantal leden. Eigenaresse Erzeline Scheren (r*8) raakte in
Thailand besmet met het
wijnvirus. Terug in Európa
volgde ze de opleiding Msc in
Wine Management in Parijs
en kwam bij een Nederlandse
importeur terecht. Daar verdiepte Scheren zich in de biologrsche wijnbouw, waarbij
qegn Sebrylk wordt gemaakt
Íah chènrisehÈ'bestïtidihgs-. middelen en kunstmest. Daardoor wordt het milieu én ons
Iichaam minder belast met allerlei schadelijke stoffen. Drie
jaar geleden verruilde ze haar
baan voor een eigen ontierne-
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toen nog vdciraar,uelijk te vin.'
den in Natuurvoedingszaken.
Doordat ik zelf ooit een wijnabonnement heb gehad toen
ik in Amerika woonde wist ik
dat dat een leuke manier is
,om rnensen kennis te laten
maken met een product," ver-

tijd

even gemakkelijk. Maar

Sóergn heeftàet gehlk dat de
biologische wUnen enorm in
de lift zitten. ,,Het is een
groeimarkt. Naast abonnementen richt ik me ook op de
horeca, relatiegeschenken en
geef ik wijnproeverijen bij be.
drijven of mensen thuis. Zo
behoort Landgoed Zonheuvel
in Doorn sinds kort tot mijn
klantenkring. Natuurlijk is
het soms harder werken dan
ik had gedacht, maar ik heb

nooit spijt gehad."
Een abonnement kost 32,95
euro per twee maanden en
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jaarabonnement afsluiten
krijgen korting. Losse bestellingen kunnen geplaatst worden via de website. Vijftig van
de wijnen uit het assortiment
staan in De Grote Hanwrsma
2014, een boek met een overzicht r.nn de beste wijnen.
,,Dat is toch wel het grootste
compliment voor mij."

www.biowiinclub.nl.

