
Luctor Heinkenszand kiest bewust voor 
de Zeeuwse partner World of Drinks uit 
Middelburg. De voetbalvereniging ziet in 
World of Drinks een partner met eenzelfde 
missie. De missie van Luctor Heinkenszand 
is dat iedereen met plezier voetbalt en zich 
ontwikkelt op zijn of haar eigen niveau. De 
vereniging is méér dan voetbal. Dat blijkt 
uit het organiseren van veel activiteiten 
en de manier waarop zij invulling geeft aan 
haar sociaal maatschappelijke rol. 

World of Drinks onderscheidt zich door 
méér te zijn dan een groothandel. Naast 
een kwalitatief mooi en zeer uitgebreid 
assortiment biedt World of Drinks een 
grote belevingswaarde van de producten en 
investeert de groothandel in de overdracht 

van kennis aan haar klanten. Daarnaast is de 
ondersteuning bij evenementen en  partnership 
in de vorm van shirtsponsoring voor de 
voetbalvereniging natuurlijk een groot pluspunt.  
 
World of Drinks is een groothandel geworteld 
in Middelburg met de ambitie haar vleugels 
verder uit te slaan in het Zeeuwse. Referenties 
zoals Katoen in Goes, de Panta Rhei in Vlissingen, 
de Zeeuwse Stromen in Renesse en de Visbar in 
Domburg zijn daarvan een voorbeeld. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.worldofdrinks.nl  
(de website wordt binnenkort volledig vernieuwd)

Kornuit  
Vizier op de toekomst, respect voor het 
verleden. Met die kreet werd het fusieplan 
Luctor Heinkenszand in december 2016 
gepresenteerd. 

Het is dan ook niet vreemd dat de vereniging 
met de drie principes Prestatie, Passie en Plezier 
kiest voor een pils met de naam “Kornuit”. 
Een pils dat komt van een brouwer met een 
vergelijkbaar motto; “Behoud het goede, maar 
blijf ontdekken.”  De brouwers van Kornuit laten 
zich inspireren door het verleden en geven 
er een nieuwe frisse draai aan. Ze weten wat 
er speelt in de wereld en proberen voorop te 
lopen. Door die brede en creatieve visie op het 
bierbrouwproces kwamen ze voor Kornuit met 
een bijzondere soort hop, Cascade. Dit geeft 
Kornuit die verfrissende smaak.“
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kornuit
verrassend, fris, pils


