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ACTIE WIJNVERKOOP 2017 !
AANDACHT, AANDACHT voor onze succesrijke jaarlijkse actie!!
Vele leden weten dat deze “fondsenwervingsactie” zorgt voor een flinke boost in onze
clubkas maar weten zeer zeker ook dat de te koop aangeboden wijn en Cava zonder meer
een topproduct is.
Dus, net als de vorige jaren doet het bestuur ook nu beroep op jullie engagement (en
verkoopkunst) om een kleine inspanning te leveren en minstens één, of enkele of (liefst)
veel flessen aan de man/vrouw te brengen.
De herfst- en winteravonden zijn in aantocht – net als de eindejaarsfeesten – en dan
kan/zal een glaasje zeker smaken. En waarom niet, een ‘fleske’ is een leuk idee als
cadeau, om te geven en/of om te krijgen.

De bestelformulieren werden rondgedeeld of zitten in jullie postvak en …
er kan besteld worden tot en met
Een kleine woordje info over de wijn en de Cava:
 Domaine du Mas De La Tour – COSTIERES
DE NIMES AOC: Côtes du Rhône
Deze rode Rhône is een combinatie van kracht en elegantie,
van geur en smaak. Een krachtige, kruidige en tegelijk een
zachte mondvullende ideale wijn. Perfect om nu reeds te
drinken; maar deze wijn kan ook zonder probleem drie jaar
bewaard worden.



FINESSE CHARDONNAY-COLOMBARD:



CAVA GRAN GESTA Brut /Rosado Brut:

Helder en goudkleurig met een groene tint biedt deze Finesse
(Vin Pays d’Oc) een rijke en levendige smaak in de mond.
Deze lekkere Spaanse ‘xampangs’ zijn een succes. De GRAN
GESTA is een feestdrank voor elke gelegenheid, elk moment.

De levering gebeurt begin december. Eveneens alvast een dikke merci voor jullie
knappe medewerking.

Activiteiten - gepland
Jullie hebben het al gelezen in het clubblad en gehoord op de algemene ledenvergadering
van 02 september, onze geplande “extra-sportieve” activiteiten.


Activiteit “SPOORFIETSEN”
o Bij nader inzien blijkt dat het beter is deze uitstap te verschuiven naar het
voorjaar 2018. Wij plannen een datum in april/mei 2018.



Activiteit “GELEID BEZOEK HAVENHUIS ANTWERPEN”
o Niet geloven maar dit “landmark” van de stad is zo’n publiekstrekker dat
maanden op voorhand een rondleiding dient gereserveerd.
o Een bezoek in 2017 lukt niet meer.
o Planning is dus voor 2018; info volgt ten gepaste tijde.

Ter vervanging maken wij een wandeling op de KALMTHOUTSE HEIDE!
Deze natuurtrip (met gids) gaat door op 11 NOVEMBER. Meer info volgt asap.

!!! Toogdienst – Afhalen sleutel lokaal !!!
Aan de ploeg van dienst : noteer dat op competitieavonden (vooral
maandag) de sleutel afgehaald kan worden pas vanaf 18h30.
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