Wijnen
die bergen verzetten!

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Wij, leden van Rotary Club Roeselare doen naar tweejaarlijkse
traditie een warme oproep voor onze wijnactie.
Met de boodschap ‘Wijnen die bergen verzetten’ deed onze
wijncommissie, bijgestaan door professionele Proevers, een
uitmuntende keuze om jullie een gevarieerde selectie van witte
en rode wijnen aan te bieden.
Met onze actie waarbij we zelf bergen willen verzetten om
zoveel mogelijk wijn bij jullie aan te leveren met als doel onze
sociale werken maximaal te ondersteunen.
Medewerkers bij onze projecten werken zich dagelijks de naad
uit het lijf om het hoofd boven water te houden in de huidige
omstandigheden getroffen door allerhande crisissen.
Hieronder een korte voorstelling van de sociale doelen die onze
Rotary club genegen is :
DE KADE
begeleidt personen met een beperking en is
een sterk expertisenetwerk voor buitengewoon
onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek
en begeleiding van kinderen, jongeren en
volwassenen.
www.de-kade.be
HET KINDERKANKERFONDS
zet zich in voor een betere levenskwaliteit
voor kinderen met kanker en hun gezinnen,
met onder meer sociale activiteiten,
steun aan wetenschappelijk onderzoek,
gespecialiseerde thuiszorg en ondersteuning
van kinderkankerafdelingen
www.kinderkankerfonds.be
DE LOVIE VZW
ondersteunt jongeren en volwassenen met
een verstandelijke handicap in de ruime
Westhoek. Ook mensen met bijkomende noden
als gevolg van een autismespectrumstoornis,
psychische kwetsbaarheid, medische of fysieke
problematiek, dementie kunnen er terecht.
www.delovie.be
LUCIA VZW
Biedt tijdelijke hulp aan kansarme gezinnen in
België om hun kinderen in de eerste levensjaren
te voorzien in elementaire noden als voeding,
huisvesting, kleding of kleuteronderwijs.
www.luciaweb.be

www.rotarywijnactie.be
Naast bovenstaande projecten steunt Rotary Club Roeselare nog tal van andere
locale en internationale GOEDE DOELEN.
In deze webwinkel vind je de voorstelling van onze nieuwe wijnactie.
Je kan er genieten van een uniek en aantrekkelijk assortiment.
Alvast bedankt voor je steun aan onze wijnactie
en dank voor je sociaal engagement !
Dirk D’hondt
Voorzitter Rotary Club Roeselare 2022 - 2023

www.rotarywijnactie.be

Hoe bestellen?

- via onderstaand bestelformulier te bezorgen aan de rotariër die jou deze wijnactie voorstelde.
- maar bij voorkeur via duwknop “Bestellen” op Rotary wijnwebwinkel www.rotarywijnactie.be

Uiterste besteldatum?

De bestellingen moeten binnen zijn vóór 22 november 2022.

Hoe en wanneer wordt jouw bestelling geleverd?

Gratis thuislevering door rotariër die jouw order ontving of aan je order gelinkt werd.
Gelieve hiernaast naam rotariër in te vullen die jouw bestelling mag ontvangen :

Wens je meer inlichtingen?

Je kan steeds terecht bij Armand Vanden Bulcke op tel + 32 474 463 181

Gegevens
r

ik bestel als particulier (géén factuur gewenst voor boekhouding)

r

ik bestel als ondernemer - vrije beroeper

Naam :

Naam :

Straat :

Straat :

Postcode :
Plaats :
e-mail :
tel/gsm :
Betaling goederen?

(wèl factuur gewenst voor boekhouding)

Postcode :
Plaats :
e-mail :
tel/gsm :
BTWnr. :

1. Je bezorgde jouw order aan een rotariër. Je betaalt aan die rotariër.		Je ontvangt mailbevestiging van jouw order.
2. Je bestelde via Webwinkel. Je ontvangt mailbevestiging van jouw order met de betaalgegevens.		Samen met de levering van jouw bestelling ontvang je factuur vIa Wijnhuis Vanden Bulcke.

Witte wijnen
José Galo Verdejo - Rueda D.O. - 2021

€/fles

verpakking

aantal flessen

€/verpakking

€ 9,00

karton

12

€ 108

Poderi Roccanera - Langhe D.O.C. Favorita - 2021

€ 14,75

karton

12

€ 177

Nicola Bergaglio - Gavi ‘Minaia’ D.O.C.G. - 2021

€ 15,25

karton

12

€ 183

Flor de S. José - Douro Branco - 2021

€ 15,75

karton

12

€ 189

Nuiton-Beaunoy - Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Blanc A.O.P. - 2020

€ 16,50

karton

12

€ 198

Domaine Cauhapé Geyser - Jurançon sec - 2021

€ 17,00

karton

12

€ 204

La Baudière - Pouilly Fumé A.O.P. - 2021

€ 19,75

karton

12

€ 237

Chateau Grand Bertin de Saint Clair - Médoc A.O.P. - 2018

€ 12,75

karton

12

€ 153

Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’ - Côtes du Rhône A.O.P. - 2020

€ 15,25

karton

12

€ 183

aantal collis

bedrag in €

Rode wijnen

Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’ MAGNUM - Côtes du Rhône A.O.P. - 2020 € 35,00

karton

6

€ 210

Quinta de S. José Tinto - Douro D.O.C. - 2019

€ 15,75

karton

12

€ 189

Poderi Roccanera - Barbera d’Asti D.O.C.G. - 2021

€ 15,75

karton

12

€ 189

Gerard Markowitsch - Rubin Carnuntum - 2020

€ 16,50

karton

12

€ 198

Bodegas Hercal ‘Somanilla’ - Ribera del Duero Crianza D.O. - 2019

€ 19,50

karton

12

€ 234

Château Franc Pipeau - Saint Emilion Grand Cru A.O.P. - 2019

€ 20,00

karton

12

€ 240

Château de Rochemorin - Pessac-Léognan A.O.P. - 2019

€ 25,00

houten kist

6

€ 150

Combier-Fisher-Gérin ‘L’Infernal RIU’ - Priorat D.O.Q. - 2017

€ 25,00

karton

6

€ 150

Poderi Roccanera - Barbera d’Alba D.O.C. Superiore - 2020

€ 26,00

karton

6

€ 156

Poderi Roccanera - Barbera d’Alba D.O.C. Superiore - MAGNUM - 2018

€ 52,00

karton

6

€ 312

Domaine Grand Veneur ‘Les Origines’ - Châteauneuf-du-Pape A.O.P. - 2020

€ 44,50

houten kist

6

€ 267
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