Bestelbon

Bestellen gaat als volgt :

Opsturen naar Wonen en Werken voor personen met
Autisme vzw, Repingestraat 12, 1570 Vollezele;

fax 054 55 70 89; of mail naar info@de-okkernoot.be

Naam : ..........................................................................................................................................................
Straat + nr. : ...........................................................................................................................................
Postnr. + gemeente : .................................................................................................................
Datum : .......................................................................................................................................................
Wijze van levering : ...................................................................................................................
Bel mij op tel. nr. ..................................................................................voor levering.
Factuur gewenst :

q ja

q nee

prijs
x aantal = bedrag
ref 1 Pinot Gris Select. Sommelier Alsace QAF (karton 6 fl.)

Vul het bestelstrookje in en stuur het naar De Okkernoot
Vollezele, of wend u tot een van de onderstaande adressen. In De Okkernoot (Vollezele of Halle) kunt u zonder afspraak, en op de andere adressen na telefonische afspraak,
uw bestelling afhalen. U kunt de betaling ter plaatse
regelen of voldoen door overschrijving van het bedrag op
rekening nr. 068-2255276-53 (IBAN : BE53 0682 2552 7653,
BIC : GKCCBEBB) van Wonen en Werken voor personen met
Autisme te Vollezele, met vermelding “Wijnactie + ref. nr(s)”.
• De Okkernoot Vollezele, Repingestraat 12,
1570 Vollezele, elke dag (tel. 054 56 74 53);
• De Okkernoot Halle, Cypriaan Verhavertstraat 174,
1500 Halle, elke dag (tel. 02 360 11 67);
• Johan en Astrid Merckx-Houthuys, Pachtersweg 150,
1500 Halle (bellen na 18u op 0485 72 13 24 of 0485 97 12 95);

		
57,00 E
x ....................
ref 2 Mâcon-Chardonnay wit (karton 6 fl.)

=

		
57,00 E
x ....................
ref 3 Château de Brossay rosé (karton 6 fl.)

=

........................

E

		
48,00 E x ....................
ref 4 Château Treytins (houten kist 3 fl.)

=

........................

E

........................

E

........................

E

• Guido en Nicole Claes-Heremans, Brusselbaan 440,
1600 Sint-Pieters-Leeuw (bellen na 18u op 02 377 92 96);

........................

E

=

........................

E

• Jean-Marie en Trees Vekeman-Vanden Driessche,
Pelgrimlaan 14, 1700 Dilbeek (bellen op 02 466 06 31);

=

........................

E

• Jo en Mia Celis-Houthuys, Naamsevest 134,
3000 Leuven (bellen op 016 20 47 86, na 18 u);

		
48,00 E x .................... =
ref 5 Château La Croix de Guillot (karton 6 fl.)
		
54,00 E x
ref 6 TaraPaca Chili wit (karton 6 fl.)

....................

=

		
51,00 E
x .................... =
ref 7 Vino Nobile di Montepulciano (karton 6 fl.)
		
69,00 E x
ref 8 Porto Niepoort Tawny (per fles)
		

13,00 E

x

....................

....................

ref 9 mengpakket (karton 6 fl.)
Alsace Tokay Pinot Gris
Château de Brossay
Ch. La Croix de Guillot
Mâcon Chardonnay
TaraPaca Chili
Vino Nobile di Montepulciano
		
wijnactie WWA 2017-2018

56,00 E

x

........................

E

....................

Totaal bedrag

• Jan en Patricia Houthuys-Hamelrijck, Pachtersweg 150
1500 Halle (bellen na 18u op 02 360 26 02);
• Freddy en Jeannine Van Herreweghe-Février,
Astridlaan 16, 1500 Halle (bellen na 18u op 02 361 10 70);
• Jos Houthuys, Vroenenbosstraat 5, 1653 Dworp
(bellen tussen 9 en 10 u. op 02 356 67 08);

Indien u in Brussel of Halle-Vilvoorde woont, kan uw
bestelling aan huis worden geleverd. Vermeld dan op
het bestelstrookje uw telefoonnummer; bij ontvangst
van de betaling nemen wij contact met u op.

1 fl.
1 fl.
1 fl.
1 fl.
1 fl.
1 fl.
=

........................

E

.....................................................

E

Wonen en Werken voor Personen met Autisme vzw
Repingestraat 12, 1570 VOLLEZELE
tel. 054 56 74 53, fax 054 55 70 89
e-mail: info@de-okkernoot.be, www.deokkernoot.be
Afdeling Halle : Cypriaan Verhavertstraat 174, 1500 Halle,
tel. 02 360 11 67, fax 02 365 00 59
Afdeling Denderwindeke: Proosdij 16, 9400 Denderwindeke,
tel. 054 31 70 20

! noteer nu al!
Het pannenkoeken- en wafelfestijn van de Okkernoot
heeft plaats op zondag 4 februari 2018. Van harte welkom !

WIJNACTIE
2017-2018
t.v.v. Wonen en Werken voor personen met Autisme
Flexibel aanbod minder-/meerderjarigen en
rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
voor mensen met autisme, “DE OKKERNOOT”
in Vollezele, Halle en Denderwindeke
Beste wijnliefhebbers en vrienden van De Okkernoot,
deze folder ontvangen jullie bij het korter worden van de dagen.
De mist blijft in de dalen hangen en mensen zoeken bij elkaar
gezelligheid. Een lekker glas wijn brengt dan sfeer. En echt hartverwarmend wordt dat wanneer het wijn van De Okkernoot is.
U weet dat van ieder glas een paar vingers gaan bijdragen aan de
investeringen die De Okkernoot zelf draagt bij het realiseren van
gebouwen en alles wat er nodig is om mensen met een handicap
of stoornis uit het autismespectrum een gestructureerde woongelegenheid en bezigheid te verschaffen.
De meeste mensen doen hun voorraadje nu in, voor het einde van
het jaar. Maar wie nadien nog wil bijbestellen, mag ons ook nog contacteren, want we hebben een kleine stock permanent ter beschikking. Binnenin vind je alle details over ons aanbod en hoe je eraan
geraakt. Gezondheid!
Oc casionele wijnverkoop door vzw WWA volledig ten voordele van haar tehuizen voor personen
met autisme en gerelateerde stoornissen te Vollezele, Halle en Denderwindeke, actie winter
2017-2018. De jaartallen van de wijn zijn indicatief: bij de eerste bestellingen leveren we nog uit
de voorraad van vorig jaar en is de fles vaak uit de oogst van het vorige jaar.

1. Pinot Gris Select. Sommelier Alsace QAF

4. Château Treytins 2015
Appellation Lalande de Pomerol Contrôlée

Vin d’Alsace 2016
Appellation Alsace Contrôlée
karton van 6 flessen, prijs per fles : E 9,50

Lekkere fruitige wijn met nadruk op wit fruit (appel,
citrus) en ook wat bloemetjes in de neus. In de mond heeft
de wijn een levendige aanzet, met weer nadruk op wit
fruit. Het is een droge maar lekkere frisse wijn die ideaal
is bij koude voorgerechten (zoals wildpatés) en bij
buffetten (koud en warm).
Prijs per 6 flessen : E 57,00

2. Mâcon-Chardonnay 2016
Appellation Mâcon-Chardonnay Contrôlée
karton van 6 flessen

houten kistje van 3 flessen
prijs per fles : E 16,00

Deze hoogwaardige bordeaux
rijfde al verschillende prestigieuze prijzen binnen. De aroma’s van
deze intens kersenrode bordeaux
zijn dan ook bijzonder uitnodigend : zwart fruit, gebrande koffie, bosbessen, zwarte krieken en vanille. Er zit veel jong
fruit in de aanzet (krieken, volrijp zwart fruit) en er heerst
een mooi evenwicht tussen fruit en kracht. Kan al jong gedronken worden bij rood vlees, gebraad en kaasschotels.
Prijs per 3 flessen : E 48,00

5. Château La Croix de Guillot 2014

prijs per fles : E 9,50

Droge en fruitige witte Bourgogne met een heerlijke bloemetjesneus en een volle en
ronde smaak.
Koel serveren bij vis en wit vlees.
Prijs per 6 flessen : E 57,00

3. Château de Brossay 2016
rosé demi-sec, Appellation Contrôlée Cabernet d’Anjou
karton van 6 flessen
prijs per fles : E 8,00

Een halfdroge en fruitige rosé uit de Loirestreek, met
fruitige aroma’s en milde smaak.
Jong en gekoeld drinken.
Prijs per 6 flessen : E 48,00

! noteer nu al!
Het pannenkoeken- en wafelfestijn van de Okkernoot
heeft plaats op zondag 4 februari 2018. Van harte welkom !

Appellation Premières Côtes de Blaye Contrôlée
Mis een bouteille au château
karton van 6 flessen
prijs per fles : E 9,00

Mooie rode bordeaux, Premières Côtes de Blaye, zeer
gewaardeerd bij de kenners. De rijping op eikenhouten
vaten geeft hem een fijn karakter. Fruitige neus, rijpe
smaak en lange afdronk. Bewaart 2 tot 4 jaar.
Prijs per 6 flessen : E 54,00

6. TaraPaca 2017
Sauvignon Blanc Maipo Vallei Chili

7. Vino Nobile di Montepulciano 2013
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
karton van 6 flessen
prijs per fles : E 11,50

Een eeuwenoude Toscaanse wijn afkomstig
uit de wijnheuvels rond
Montepulciano. Deze
edele wijn wordt gemaakt van vooral sangiovese aangevuld met
canaiolo nero. Hij heeft 24 maanden gerijpt in eiken
vaten, wat hem een volle, krachtige en kruidige smaak
geeft. Past goed bij gegrild vlees, pastagerechten en
kaasschotels. Bewaart 5 à 6 jaar.
Prijs per 6 flessen : E 69,00

8. Porto Niepoort Tawny
Afzonderlijk in kartonnen etui verpakt
prijs per fles : E 13,00

De Tawny van het bekende porthuis Niepoort wordt
zeer gewaardeerd door de WWA-vrienden.
Niepoort is gevestigd langs de Douro-rivier in het
centrum van de stad Oporto. Het huis beheert een
aantal quintas (domeinen) die tot de beste van de
streek behoren.
De bijzondere fijne porto’s van Niepoort worden
gedronken door kenners en vormen een aangename
ontdekking voor de liefhebbers.
Prijs per fles : E 13,00

karton van 6 flessen
prijs per fles : E 8,50

Frisse en fruitige witte wijn afkomstig uit de Maipo
Vallei, zowat de bakermat van de Chileense wijn.
Op basis van sauvignon druiven is deze licht zilvergele wijn verrukkend fruitig: geuren van citroen,
appelbloesem en kruisbessen springen uit het glas.
Opvallend ronde en volle smaak met een aangename
fraicheur. Heerlijk als aperitief, ook waardevol bij vis en
koude voorgerechten. Koel drinken.
Prijs per 6 flessen : E 51,00

9. Mengpakket
karton 6 flessen

1 fles Alsace Tokay Pinot Gris
1 fles Château de Brossay
1 fles Ch. La Croix de Guillot
1 fles Mâcon Chardonnay
1 fles TaraPaca Chili
1 fles Vino Nobile di Montepulciano
Prijs : E 56,00

