
 
 

28 november 2020 

Beste Gimm-e’ers 
 

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar waarin de wereld even vertraagde. We zaten 
noodgedwongen meer thuis en leerden genieten van de kleine ‘deugden des levens’. Maar we 
beseften ook dat de mens een sociaal beestje is dat op tijd en stond wil genieten met vrienden, 
familie, andere sportliefhebbers… Als club leerde Covid19 ons flexibel te zijn en om ons aan te 
passen aan snel veranderende omstandigheden.  
En waarom zouden we die elementen niet samenvoegen?  
Daarom lanceren we met veel plezier een spiksplinternieuwe verkoopactie, ten voordele van onze 
clubwerking: 

 

EINDEJAARSACTIE - verkoop van heerlijke chocolade, wijn en cava 

 

Je moet je bestelling op voorhand doorgeven: 
 
Je bestelt via ons online bestelformulier https://bit.ly/eindejaarsactiegimme .  
Bestellen en betalen vóór zaterdag 11 december.  
Overschrijven op BE55 7430 1933 5144 met vermelding van naam op formulier + bestelling. 
Gelieve ook je moment van afhalen aan te duiden op het formulier. 
 
 

WAT HOEVEELHEID PRIJS 

WITTE WIJN Breedeweelde 2019 
ZUID-AFRIKA - BREEDEKLOOF - Cape White - Chenin Blanc 
Goudgele kleur met groenige schijn. De geur is fruitig, bloemig 
en complex met impressies van appeltjes, abrikozen en perzik. 
Levendige smaak, vol en sappig. Deze wijn heeft een mooie 
lengte met een evenwichtige balans 

per fles 
 
per 6 flessen 

€ 10,00 
 

€ 55,00 

RODE WIJN Epicuro 2018 
ITALIË - ABRUZZO - Conica - Montepulciano d'Abruzzo - Epicuro 
Montepulciano d'Abruzzo is een mooie robijnrode Italiaanse 
wijn met intense aroma's van kersen en kruiden. De smaak is 
zacht en rond met sappig fruit en een zwoele, typisch Italiaanse 
afdronk. 

per fles 
 
per 6 flessen 

€ 10,00 
 

€ 55,00 

CAVA Ludens brut 
SPANJE - BARCELONA 
Strogele kleur. Lekker pittige en aangenaam, fijne parel. Aroma's 
van peer met toetsen van rijpe appel. De smaak is intens, 
verfrissend en evenwichtig. Brengt instant plezier en maakt 
mond en 'mind' klaar voor een leuk feestje. Een absolute topper 
en interessant alternatief voor dure Champagnes! 

per fles 
 
per 6 flessen 

€ 12,00 
 

€ 67,00 

https://bit.ly/eindejaarsactiegimme


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gelieve bij afhalen alle coronamaatregelen te respecteren. Zet een mondmasker op en hou 
voldoende afstand. Samen gaan we voor een gezond 2021! 
 
 
 
Sportieve groeten 
het bestuur 

WAT HOEVEELHEID PRIJS 

TRUFFELS SCHILFERTJES MELKCHOCOLADE doosje 200g € 5,00 

TRUFFELS SCHILFERTJES PURE CHOCOLADE doosje 200g € 5,00 

CACAOTRUFFELS  doosje 250g € 5,00 

AFHAALLOCATIE DAG UUR 

Het Wijnhuis Sint-Niklaas 
Heidebaan 57, 9100 Sint-Niklaas 
→ afhalen achteraan de parking 

zaterdag 19 december 10u - 12u 
13u - 15u  


