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Beste vriendinnen, vrienden en sympathisanten van Kiwanis, 
 
Uw steun voor onze eindejaarsactie van 2020 was hartverwarmend. Het deed veel plezier dat velen 
ons in deze moeilijke periode wilden helpen om mensen in nood te steunen. En hoewel verbetering 
in zicht is, blijft die steun broodnodig! U kent zeker de berichten over de gezinnen en organisaties 
die het niet meer rond krijgen, ook in onze streek. Dank zij U helpt Kiwanis helpt waar we kunnen 
en zolang we kunnen. 
Deze keer bieden we u twee verleidelijke pakketten aan. Ideaal om vader te vieren. Maar we denken 
graag een beetje verder. Dit is evengoed een uitgelezen moment om aan een goede vriend(in), 
buur, dochter of zoon uw appreciatie te tonen voor het afgelopen jaar. Omdat ze er waren om 
samen door te zetten. Dag na dag, maand na maand. 
 
Bekijk ons aanbod en maak uw keuze. Met deze actie steunt u kinderen die het in het afgelopen 
jaar extra moeilijk hadden door leerachterstand of psychologische problemen. 
 
Dank je wel! 
Namens Kiwanis Zottegem Egmont 
Marnic De Roose, Voorzitter 2020-2021 
 

 

 
Met dit bierpakket kan je dag niet meer stuk. Eten en drinken, verpakt in een knappe 
aperobox, daar lust iedereen er wel meer van! 
 

 

Pater Lieven blond is een bleekgeel bier. Het dankt zijn 
fijne, witte schuim aan mooi parelend koolzuurgas. 
In de neus vechten mout en bloemen om de aandacht 
terwijl een lichte bitterheid opduikt. De smaak is 
lichtzoet en zacht-bitter tegelijk. De droge afdronk hint 
naar de iets scherpere bitterheid van pompelmoes. 
Pater Lieven blond is een hogegistingsbier van 6,5% dat 
hergist op fles. 
 
Wat zit er in de box? 

▪ 2 flessen Pater Lieven Blond – 75 cl 

▪ 2 glazen Pater Lieven – 15 cl 

▪ 1 stuk Pater Lieven Kaas 

▪ 1 doosje Buffalo worstjes 

▪ 1 doosje pindanootjes 
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Hou je van karakter? Dan zal dit pakket met 3 stevige en smaakvolle wijnen zeker 
niet terleurstellen, integendeel. Aan wie je dit ook geeft, dit trio zullen ze nooit 
vergeten! 
 
iDivini Pian di Rös 
 

Een jonge, frisse en 
fruitige Barbera d'Asti 
DOCG, gemaakt 
door Vlaamse wijn-
bouwers. De toetsen 
van rood fruit maken 
deze wijn toegankelijk 
en vlot drinkbaar.  
De naam refereert 
naar de ligging van de 
wijngaard. Op dit stuk 
grond groeien mooie 

rode klaprozen, of in het mooie 
Piemontees dialect: Pian di Rös. 
 
Oorsprong: Italië 
Jaar: 2018 
Stijl: verfijnde rode wijn  
Druif: 100% barbera d'Asti 
 
 
 

Belasco de Baquedano Llama 
 

Diep kardinaalsrode 
wijn met rijke aroma's 
van cassis, vlierbessen, 
zoethout, zwarte 
peper, pruimen en 
zwarte kersen. De 
aanzet in de mond is 
krachtig met duidelijk 
dominante aroma's 
van kersensap en sap 
van vlierbessen. De 
krachtige smaak wordt 

getemperd door de goed 
gebalanceerde zuurgraad. 
 
Oorsprong: Argentinië 
Jaar: 2018 
Stijl: krachtige ronde rode wijn 
Druif: 100% malbec 
 
 
 

Ch. Hervé-Laroque Fronsac  
 

Heel typerend voor de 
appéllation Fronsac 
heeft Hervé Laroque 
duidelijke tannine met 
een overwicht van 
fruitigheid in zijn 
jonge jaren. Na vijf 
tot zes jaren rijpt hij 
tot een prachtige fles 
met het boeket en de 
smaak van een grote 
Bordeaux wijn.  

Dus nu perfect op dronk. 
 
 
Oorsprong: Frankrijk 
Jaar: 2016 
Stijl: rode wijn met houtlagering 
Druif: 80% merlot 

10% cabernet sauvignon 
10% cabernet franc 
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Bestellen kan op verschillende manieren: 

▪ via een lid van onze club 

▪ via de shop op onze website: https://www.kiwanis-zottegem.be/betalen/  

▪ door het bestelformulier op volgende pagina af te drukken, in te vullen en te versturen 
naar wijn@kiwanis-zottegem.be.  
U vindt het formulier ook op onze website www.kiwanis-zottegem.be  
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BESTELBON 
Bestellen kan tot 25 juni 2021 

Facturatiegegevens 

Voornaam:  

Naam:  

Bedrijf:  

BTW nummer:  

Straat & huisnummer:  

Postcode & plaats:  

e-mail:  

Telefoon:  

Contact Kiwanis:  

Gewenste leverdatum: ○ 5-6 juni        ○ 12-13 juni        ○ 19-20 juni        ○ 26-27 juni 
 

Bestelling 
Pakket Prijs Aantal Totaal 

DANKJEWEL bierpakket Pater Lieven Blond 30,00 €  € 

DANKJEWEL wijnpakket rood 45,00 €  € 

TOTAAL:  € 
 

U zal na bestelling een factuur ontvangen via e-mail. Vergeet dus zeker niet uw  
e-mailadres te vermelden. De eerste leveringen kunnen gebeuren vanaf 6 juni 2021. 

 

Levering (duid uw keuze aan) 
 

 (Enkel bierpakket) Ik haal af bij Brouwerij Van den Bossche, Sint-Lievensplein 16, 
9550 Sint-Lievens-Esse op werkdagen (behalve woensdag): 8-12u & 13u-17u; 
zaterdag: 10u-12u 

 Via bovenvermeld Kiwanis-lid (deze zal mij contacteren om af te spreken) 

 Op mijn adres, bovenaan vermeld (Kiwanis zal mij contacteren om af te spreken) 

 Op een ander adres (Kiwanis zal mij contacteren om af te spreken) 

Afleveradres:  

  

  

 

Hartelijk dank voor uw steun!
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