Schepdaal, 5 september 2016
Betreft: wijnactie
Geachte,
In het verleden mochten wij op uw sympathie rekenen om de werking van de VZW De Poel, ten voordele van onze gasten met een
beperking, te steunen.
Om aan de noden van onze gasten te kunnen beantwoorden blijven wij verder investeren in onze accommodaties.
Graag willen we met de opbrengst van deze actie de infrastructuur van ons dagcentrum in Schepdaal opfrissen en moderniseren.
Zo maken we het voor onze gasten veiliger, comfortabeler en aangenamer.
Om dit project te kunnen verwezenlijken houden wij na het succes van vorige jaren in oktober andermaal een wijnverkoop, met
gratis wijndegustatie.
Deze degustatie kunnen wij organiseren dank zij de bereidwillige medewerking van volgende services clubs: Rotary Club SintPieters-Leeuw, Fifty-One “Club Coloma”, Lions Club Sint-Genesius-Rode, Lions Club Halle-Arenberg.
Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de aangeboden wijnen.
De wijnen werden zorgvuldig geselecteerd door Freddy Steens, vader van één van onze gasten, en tevens wijnaankoper
gedurende 15 jaar bij Colruyt.
De degustatie zal plaatsvinden in het kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat, 25 te Sint-Pieters-Leeuw.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 30 september van 17 tot 21 uur en op zaterdag 1 oktober van 14 tot 18 uur.
U kunt de wijnen ook bestellen vanaf nu tot 30 oktober via de bijgevoegde bestelbon. Afhalen kan in één van onze 5 centra tijdens
de kantooruren of indien gewenst is een thuislevering ook mogelijk.
Wij wensen u nu al te danken voor uw steun en hopen u te mogen verwelkomen op de vrijblijvende degustatie in kasteel Coloma.

Met vriendelijke groeten,
Bert Hendrickx
Directeur De Poel vzw

		

Guy Tordeur 			
Voorzitter Raad van Bestuur

Freddy Steens
Voorzitter Gebruikersraad

BESTELBON WIJNACTIE

(op te sturen naar De Poel, Bosstraat 84 te 1702 Groot Bijgaarden of via mail: schepdaal@vzwdepoel.be )
Naam ........................................................................................................................................
Voornaam ................................................................................................................................
Straat ....................................................................................................................................... Nr ................ Bus ..........
Postcode ...................................... Gemeente .......................................................................
Telefoon ........................................................... GSM ...............................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Ik wens mijn bestelling af te halen in de Poel te:
.
.
.
.
.
.

1703 Schepdaal, Scheestraat 83
1600 St Pieters-Leeuw, Esdoornlaan 33
1640 St Genesius-Rode, Kerkeveldweg 100
1601 Ruisbroek, Kerkplein 38
1742 Ternat, Zwaluwenlaan 5-11
Huislevering

: 02/582 41 99
: 02/377 77 83
: 02/381 00 66
: 02/331 38 20
: 02/452 23 27

Prijs/fles        Aantal                                                             Prijs/fles  

Aantal

Cava Peregrino

€ 09,95

..........

Torres Chardonnay

€ 09,25

..........

Cibadies Sauvignon

€ 08,70

..........

Torres Carmenère

€ 09,95

..........

Mont. Chard. Viognier

€ 09,40

..........

Torres Salmos

€ 19,95

..........

Mont. Cab. Syrah

€ 09,40

..........

Pinot Gris

€ 11,25

..........

Bourg. Terres Blondes

€ 15,50

..........

Spier Chenin

€ 09,45

..........

Bourg. Terres Nobles

€ 18,50

..........

Spier Pinotage

€ 09,45

..........

Château Des Sources

€ 09,70

..........

Saint-Amour

€ 12,95

..........

Château Franc Jaugue

€ 16,95

..........

Antinori Bruciato

€ 19,75

..........

Cadoulet de Beaucastel

€ 19,95

..........

Chianti Ceppaiano

€ 08,85

..........

Lavina Catalunya

€ 08,95

..........

		

Totaal bedrag bestelling: € ................ 					
				
Gelieve het bedrag voor de afhaling over te schrijven op rekening van De Poel BE42 7795 9092 6054
Vanaf 18 november kunt u de wijnen afhalen tijdens de kantooruren of ze aan huis laten bezorgen..
Voor meer info kunt u terecht bij Freddy Steens, GSM 0474/866301

