
Wijn/spijs gaan proeven … met groepje van zeg 12 liefhebbers? 
Meld dan je ♥ datum/data  
per WhatsApp  
via 0633395627 “info” 
 
 
Je krijgt snel bericht  
 
(1) jpeg PROEF 

 

(2) datum/data (lukt of alternatief) 

 
 
 
Uitnodigen [incl. datum/data] loopt soepel. Via jouw zelf te selecteren WhatsApp contacten.  
In groepsApp => WhatsApp opties rechtsboven in scherm + druk “Nieuwe groep”  
selecteer uit de contacten je ♥ invitees/proevers + “info” 0633395627.  
Daarheen stuur je twee aparte berichtjes: 
 
(1) jpeg PROEF  
 
(2) je eigen tekst of:  
 
Binnenkort proeven we in ons “pop-up proeflokaal” graag 9 wijnen + 9 hapjes van een kok met 
Pakistaanse, Italiaanse, Russische, Libanese, Eritrese of Duitse roots. Wees welkom. 
Groetjes, [voorna(a)m(en) host, gastvrouw en/of gastheer] 
P.S. meld via deze groepsApp of je zin hebt [datum/data] a.s. We starten rond 20:00 uur 
 
(3) open dan 'Groepsinformatie' 
klik 0633395627 => deelnemer beheerder maken … dan regelen wij de rest 

  



de rest door ons: 
 
(4) wat dagen later vullen wij in groepsApp aan richting alle invitees + host:  
 
Welkom op [populairste datum] in ons pop-up proeflokaal voordewijn.nl/proeven. Meld je evt. 
verhindering? 
 
 

(5) weer wat later melden wij:  
 
Zag je filmpjes op voordewijn.nl/proeven? Ook over je €15,- voor de kok? Tip: bestel enkel wijn die je na 
zelf proeven echt lekker vindt én van fijne kwaliteit/prijs (op je smartphone uit proeflijst => button groen) 
 
We zien elkaar [datum] in ons pop-up proeflokaal, [adres] 
 
 

(6) juist voor proeverij voegt 0633395627 in groepsApp toe: 
gids (als beheerder)  

Gids introduceert zich bij definitieve gasten met voordewijn.nl/proeflijst1, voordewijn.nl/proeflijst2, 
voordewijn.nl/proeflijst3, voordewijn.nl/proeflijst4 of voordewijn.nl/proeflijst5  
 
en geeft als tip voor koppels – zit niet naast elkaar, vul zelfstandig in, zonder overleg, en kom pas dan  
tot één verzamelbestelling namens jullie beiden: 
 
groen + groen => tip: bestel => bevestig aantal doosjes (default: 1 = 6 flessen) 
 
groen + oranje => tip: bestel => bevestig aantal doosjes (default: 0,5 = 3 flessen) 
 
oranje + oranje => tip: vergeet => optie wijzig naar bestel => bevestig aantal doosjes (default: 0 = 0 flessen)  
 
oranje+  rood of rood + rood => tip: oeps 
 
groen + rood => tip: overleg => optie wijzig naar bestel => bevestig aantal doosjes (default: 0,5 = 3 flessen) 
 
 

 

 

Alternatief uitnodigen: enkel voor mensen zonder WhatsApp => per e-mail + nabellen etc.: 
 
Hallo [voornaam], 
 
Binnenkort proeven we in ons “pop-up proeflokaal” graag 9 wijnen + 9 hapjes van een kok met 
Pakistaanse, Italiaanse, Russische, Libanese, Eritrese of Duitse roots. Wees welkom. 
Groetjes, [voorna(a)m(en) host, gastvrouw en/of gastheer] 
P.S. zie www.voordewijn.nl/proeven en meld of je zin hebt [datum/data] a.s. We starten rond 20:00 uur 


