
 
10de editie Kerst- 

wijnverkoop  
Oudercomité Ravelijn 

 
GROTE LENTE-UITVERKOOP! 

BESTELBON 
 

Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouders van ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Klas …………      Gelieve uw keuze aan te kruisen: 

 
Bestelt:      Plaats van afhalen 

.….X witte wijn aan 7 € per fles = ….….. € ☐  wijn afhalen op school  

.….X rode wijn aan 7 € per fles = ….….. € ☐  wijn afhalen op de kerstmarkt 

…..X cava aan 10 € per fles = ….….. € Manier van betalen 

…..X wijnkistjes aan 5 € per kist = ….….. € ☐  betaling cash via school 

       ☐  op rekening: BE65 0013 0897 6196 

☐  Aan te kruisen indien u een bewijs van aankoop “relatiegeschenken” nodig hebt 

Handtekening 

Beste ouders en sympathisanten, 

 

Met de aankoop en overhandiging van de speelkoffers werd de vorige meerjarige doelstelling van 

het Oudercomité succesvol afgesloten. 

Dit schooljaar starten we met een nieuwe meerjarige doelstelling, namelijk de verfraaiing van de 

klaslokalen. 

 

Uw bestelling, waarvan de opbrengst integraal bijdraagt tot realisaties voor de school, kunt u ons 

bezorgen d.m.v. afgifte op school van onderstaande strook, via mail op het e-mail adres 

oudercomite.ravelijn@gmail.com of telefonisch op het nummer 0494/24.49.85 (na 19h). 

 

De wijn kan worden afgehaald op school tijdens de kerstmarkt op vrijdag 11 december 2015 tot  

22h00 of van maandag 14 t.e.m. woensdag 16 december 2015. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Graag ontvingen wij uw bestelling ten laatste op woensdag 2 december 2015. 

 

Eén of twee flesjes is fijn, een karton van zes flessen zou fantastisch en praktisch zijn!  

 

Het oudercomité dankt u bij voorbaat voor uw bestelling. 

 

Neem ook eens een kijkje op onze facebook-pagina “Oudercomité Ravelijn” en deel ons Kerstwijn-
initiatief met uw facebook-vrienden. 

De witte wijn Les Terrasses Blanc IGP Ardèche is een blend van stevige grenache blanc 

aangefrist door de sauvignon blanc. Is fris en fruitig in de mond, lichtmineraal met toetsen van 

citrusvruchten. Het geheel is een allrounder bij koude gerechten, warme vis of ook als aperitief.  

De rode wijn Les Terrasses Rouge IGP Ardèche is een fruitige rode wijn met een mooie 

structuur door de blend van merlot en grenache. Deze levendige en schitterende wijn kan zowel 

bij gegrild vlees en als fijne vleeswaren gedronken worden.  

Cava Montcadi Bru heeft een schitterende strogele kleur met mooie bubbels en 

kroonvorming. In de mond fris met een mooi evenwicht tussen zuur en zoet. Deze cava is 12 

maanden op fles onder constante temperatuur 12-14 graden gerijpt.  

De leerlingen van de school maken ook dit jaar opnieuw houten wijnkistjes als 
geschenkverpakking voor uw wijn.  
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